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মহণি স্বামা দয়ানন্দ সরন্গতা 



মহধি স্বামী দয়ানন্দের সৎক্ষিণ্ত পররিচ্.+ 
ভারতভূমির পশ্চিম উপকূলে কাটিওয়াড় প্রদেশ। কাটিওয়াড় অনেকগুলি সবুর 

বৃহৎ হিন্দুরাজ্যে বিভক্ত । দেই ক্ষুত্র বৃহত হিন্দু রাজ্যগুলির মধ্যে মর্বিব একটি রাজ্য ৷ 

দয়ানন্দ নিজে বলিয়াছেন ;_-“আমি মর্ধ্বি রাজার অধীন কোন নগরে জন্মগ্রহণ করি- 

য়াছি।” তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন বলিয়া যেমন জন্মস্থানের নাম বলিতেন না তেমনই” 

পিতামাতার নামও প্রকাশ করিতেন না । ১৮৮১ দম্থ [খুঃ ১৮২৪) দয়ানন্দের লম্যাব্দ | 

দয়ানন্দের পিত! উদীচা ব্রাঙ্গন। তাহার পিতা ধনশালী এবং সম্ত্রমশালী ব্যক্তি 

ছিলেন। অধিকন্থ দয়ানন্দের পিতা একজন ঘোরতর শৈব বলিয়াও প্রসিদ্ধ । 

দয়ানন্দ বাল্যকাল হইতেই তাক্ষুবুদ্ধি। এই হেতু চতুর্দশ বহুসরে পদার্পন করিবার 
পূর্বেবই তিনি সমগ্র যজুর্বেবদ কস্থ করিয়া ফেলিয়াছিং!লন। তিনি বাল্যকাল হইতে 

যেমন তীক্ষবুদ্ধি, তেমনই ততকাল হইতে :দংদারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। তিনি ইচ্ছ। 

করিলেই সংসারে থাকিয়। সকল প্রকার সাংসারিক স্খই উপভোগ করিতে পারিহতন্, 

কিন্তু, তিনি তাহ' করিলেন না। যেহেতু, যে বৈরাগ্যের অনল তাহার অন্তরে ল্লে 

অল্পে প্রধূমিত হইতেছিল তাহা, ক্রমশঃ স্ফুলিসময়ী মৃত্তি ধারণ করিয়া ভ্রাহাকে সাংসাপরি 
কার লীম। হইতে দিন দিনই পৃথক্ করিয়৷ ফেলিতে লাগিল । একটি সহোদরার স্ৃত্যু 

এবং মৃঙ্যকালীন তাহার মবর্ণনীয় বন্ত্রণাই দয়ানন্দের এই সংসার-বিরক্তির কারণ । 

এই সম্পর্কে তিনি নিজে বলিয়াছেন,_“আমার চারিদিকে যখন আত্মীয় স্বজনগণ 

ভগিনীর নিমিত্ত বিলাপ ও রোদন করিতেছিলেন, আমি তখন পাষাণনিপ্রিত মুত্তির 

হ্যায় নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়: চিন্ত' করিতে লাগিলাম যে, ইহ-সংসাবে সকল 

মনুষাকেই মুহামুখ প5৬ তইঠে হইতে স্তর; আমিও এক দিন মৃহ্ামুখে পতিত 

হইব। আমি ভাবিলাম, কোথায় গমন করলে স্ৃত্যায্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইব, এবং 

মুক্তির পথ দর্শন করিব । আমি সেই স্থানে দণ্ডারমান হইয়া সঙ্কল্প করিলাম যে, ষে 
কোন প্রকাবেই হউক মাম, মুক্তির পণ আবিষ্ষার পুলবস অবশপীয় মৃঠারেশ হইতে 
নিজকে পক্ষা করিব? এষ শুমহৎ স্থলে দয়ানন্দ ক্রমশঃ স্ুত্টু হইয়া উঠিলেন, 

এব? একদিন সঙ্ধ্যাণালে ম.সারেন মায়ামমমভা চিরদিনের মহ বিসচ্জন করিয়া যুক্তিও 

পন্থা অন্বেলে বাতির হইলেন । ৬খন ভীহার পয়ঃক্রম প্রায় এবুশ সর 

প্যানন্দ শুনিয়াডিলেন চঘ, মানুষ যাগবতল মুক্ত লাভ কারতে পারে । এই 

[নি গু হইতে বাড়ির হইয়াত যোগীখ শনুসগ্ধান করতে লাগিলেন" কয়েক স্থানে 

কয়েক জনংযোগীর নিকটে যোগ-বিষখ কিছু কিছু শিক্ষা লাভ ক'রয়া, প্রায় ছুই বসর 

পরবে তিনি, নশ্মদ1-তীরবন্তঠ চাণোদ-কর্ণীলিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি এই- 



স্থানে আসিয়। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং সঙ্গ্যাস গ্রহণ করিয়া দয়ানন্দ সরন্বতী নামে 
প্রখ্যাত হইলেন। চাণোদ-কর্ণালির অদুরেই ব্যাসাশ্রম। ব্যাসাশ্রমের যোগানন্দ 
(যোগবিশারদ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন । এই নিমিত্ত তিনি যোগানন্দের নিকটে যাইয়৷ 

(যোগাভাপা করিতে লাগিলেন) কিন্তু, তাহাতে দয়ানন্দের তপ্তি হইল না। তিনি 

যোগমার্গেব উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিবার জন্য অভিলাষী হইলেন। হদনুসারে 

নন্্দাতট পরিত্যাগ পূর্বক্ক তিনি ভারতের অপরাপর স্থান ভ্রমণে বাহির হইলেন । 
ভ্রমণ করিতে করিনে, কিছু দিন পরে, তিনি উন্তরাখাণ্ডের হিমভূমিতে আসিয়া! পৌছি- 
লেন। এই সময়ে দয়ানন্দের চিত্তে যোগ-জিজ্ভাস। এতই প্রবলা হইয়া উঠিয়াছিল 

সেঃ তিনি যেস্থানে কোন ঘোগীপুরুষের সন্ধান পাইতেন, শত ক্লেশ স্বাকার করিও 
"সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইছেন। এই কারণ, কথন আখিমঠে, কখন যোনিতে, 
কখন তুঙ্গনাথের তুঙ্গশৃঙ্গে, কখন বা অলকনন্দার চির-তুষাপাবুত তটভূমিতে যাইয়া তিনি, 
যোগসিদ্ধ মহাজ্সাদিগের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । তিনি ইহার গন্য শারীরিক কেশ 
সন্ধ করিতে ক্রটি করিলেন না। চিনি এই উদ্দেশে দুর্গম পথ, ছুর্ভেদ্দ্য অৎণা, ছুরারেত 

পর্ববত, হুমারাময় শৈলশঙ্গ, শ্বাপদপন্কুল বনভূমি সকল হতিক্রম করিতে অনুমাত্রও বিচ- 
লিত হইলেন না' দয়ানন্দ এই একই উদ্দেশ্যে এক একটি কবিয়। এগারটি বৎসর ক্ষেপন 
করিলেন। কিন্তু তগাপি স্বীয় অভীষ্ট বন্ধ লাভ করিতে পারিলেন না। স্তহরাং দযানন্দ 
হখন তপ্ত চিন্কে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । এম হ সময়ে ঘটনাক্রমে মথুবা- 
ব'সী এক মহান্সার সন্ধান পাইয়া ভিনি আনিলন্ছে মথুরার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।। 

চথুরাবাসী দেই মঙ্তাম্নার নাম নিরজানন্দ শামী । বিবজানন্দ চক্ষুহান বলিয়া 
প্রচ্ষাচক্ষু নামে অভিভিত ভঈনেন ! বস্তৃতষ্ট তিনি প্রচ্ছাচক্ষ ছিলেন । নিরজানন্দের 

পা্ডিতা, বিবজানন্দেব প্রতিভা, বিবঙ্গানন্দেব শাস্সদর্শিতা, টিবজানন্দে বাক্পঢ়শ 
সমস্থ হাত ডিল | পঞ্চম সগুসন বযঃক্মন সময় ছুই চক্ষু হন হইয়া পড়িলেও সমগ্র 
শংন্ন নিরজানান্দের চগাঞগ্ে নূষ্গা কর্ণ £ নিবজানন্দের সঙ্গন্ধে এই স্থলে শার 

একটি কথ! উয়েখনোশা £ হচনি সর্দি বলিছেন সে, হাহা এ কিনি রন তাত, 

সাক, আব পাচা অনুলাপীণীত হা, বিলুপু চন সাষ্টটি এই হেতু তিনি নোছি 

গার্সগান, পণ পেদোভ্ত এঠুনেঈ ভ্রী : লতা সাপা্ি দায়ে গনিটাপহ কলি, 

পালেন । এব বেদিক ধনের পুনরুদ্দাণনা-নণ মহালক্কল্প শপ্তরে লইয়। অবস্ছিি 
' করি ভিলেন | তিনি জরাজীর্ণ হঈয়া পড়িলেও, বৈদিক ধর্মের জয়পতা+1 ন্দন্ধে 

লইয়া! বস্য়াভিলেন, এনং কাহার সন্ধে সেই পতাকা অর্পণ করিয়া ইহলোক হইতে 

অবস্থহ হইবেন এই চিন্তা্ছেই, দিনের পরব দ্দিন অতিবাহিত করিচেছিলেন। এম 

সময় দয়ানন্দ উপস্থিত হইয়। দণ্ডব করিলেন । 



1/৩ 

দয়ানন্দ জ্ঞান-শিক্ষার্থী। সুতরাং, শিক্ষার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, বিরজানন্দ 
অপরকে ধাহা বলিতেন দয়ানন্দকেও, তাহাই বলিলেন। তিনি বলিলেন,--“ভুমি 

এক'ল পর্য্যস্ত যাহ! কিছু অধ্যয়ন করিয়াছ ততৎসমুদয় ভুলিয়া যাও। তোমার নিকট যদি 

কোন মন্য্যপ্রণীত গ্রন্থ থাকে তবে, তাত। যমুনার জ্ঞল প্রবাহে ফেলিয়া আইস; যেহেতু 

মনুষ্যপ্রণীত গ্রন্থের মালোক তোমার হৃদয়ে যত দিন প্রতিভাত থাকিবে, আরগ্রন্থের 
আলোক তত দ্বিন কিছুতেই প্রতিভাত হইবে ন৮। দয়ানন্দ তাহাই করিলেন, এবং 

বিরজানন্দের পাদমূলে উপবিষ্ট হইয়! নূতন ভবে ও নুতন প্রণালীতে শিক্ষা করিতে 

লাগিলেন। তিনি পাণিনি-সৃত্র হইতে আরস্ত করিয়া মহাভাষ্য এবং নিকুক্ত প্রভৃতি 

আরগ্রন্থ গুল একে একে অধায়ন করিলেন । শারগ্রন্থমালাব মালোচনায় দয়ানন্দের 

চিন্তে একটি নুতন আলোকের সঞ্চার হইল, যে আলোক তিনি ইতঃপৃর্রবে এত গ্রন্থ 
অধ্যয়ন করিয়াও প্রাপ্ত ভন নাই । সে মালোক তখন তাহাকে সর্ববতোভাবে তৃণগুচিন্ত 

না করিলেও, তিনি স্পষ্টর্ূপে বুঝিছে পারিলেন যে, সেই গালোকের সাহাযোই তিনি 
টাহার কাঙ্কিত বস্ক ক্রমে লাভ করিতে পারিবেন। শিক্ষা-সমাপ্তির পর দয়ানন্দ 
বিদায়প্রাথথু হইলেন । বিদায় ক'লে বিরজানন্দ প্রিরতম শিষাকে প্রাণ ভরিয়! 

আশীর্বাদ কবিলেন, এবং আশীর্বাদের পরব বলিলেন,-“তোমাকে আামার নিকটে 

একটি প্রত্তশ্ষতি করিয়া! যাইতে হইবে ।” দরানম্দ জিচ্ভাসা করিলেন,--পকি প্রতি- 

এগতি, খুলিয়া বলুন ৪” বিরজানন্দ বলিলেন_-“তুমি যত “দন জীবিত গাকিবে, আার্ধা- 

বৃর্তে বৈদিক ধর্শ্ের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত ততদিন বদ্ধপরিকর হইয়া রহিবে |” 

দয়ানন্দ “তথাম্ত্” বলিয়া বিদায় লইলেন । 

আতঃপর তিনি মথুবা হইতে আগ্রায় আসিয়। কিছুদিন শবস্থিশি করিলেন । আগ্রা 
ভউন্ে শোয়ালিয়ান, জধপুন ও আনগীর প্রভৃতি নানাস্বান পরিভ্রমণ করিয়া নানা 
সম্প্রদায়ের সহিত তর্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ও সকল সন্প্রদাতের নিকটেই প্েদাক্ত ধন্মের 

শ্রেষ্ঠত্ব প্রঠিপাঁদন নরিলেন। . পরিশেষে ১৯২৪ স্লতের [ শীঃ ১৮১৭7 কুস্তে 

শামিলেন, লং হরিদ্বাবেন স্টক্তহুল তন উপ্াং দণ্ডায়মান হইয়া বৈদিক তের 

বিক্য়ওঙ্গ' বাজান আন্নু করিলেন সেই 9 না দর নেম ভমর্লিত ভইটা 

ঈগিলেন, যাহা শ্টনিযা একী, পলমন্তস বক পর্িক্রাঈকগণ হণস্প্ৰ ল্াবলি কবিতে 
ল[গিলেন,--“এ আবার কি! এশ্গাবার কে!” কলভঃ সেই ক্ষণ হঈতেই দয়ানন্দ, 

দিবাকর প্রকটিত হইতে আারম্ত করিলেন । 

কিছুদিন পরে, হরিদ্বারের উচ্চভূম হইতে অবতরণ করিয়া, গঙ্গাপ্রণাহের সঙ্গে সঙ্গে 

বৈদিক ধন্ের প্রবাহকে প্রসারিত কবিব'র উদ্দেশে, তিনি মনুগাঙ প্রদেশের নগর ও 
জনপদ দমূহ অতিক্রম করিতে লাগিলেন তিনি গড়মুক্রেশ্বরর হইতে কাম্পিল, কীম্পিল 

শে 
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হইতে ফরাক্কাবাদ, এবং ফরাক্কাবাদ হুইতে কানপুর ও প্রয়াগ হইয়া! বারাণসীতে 

আপিয়া উপস্থিত হইলেন । বারাণলীতেও বৈদিক ধর্মের বিজয়নিশান উডডীন হইল । 

দয়ানন্দ কাশীর বক্ষের উপরে দাড়াইয়। উচ্চনাদে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে-_-“শাক্ত- 

শৈবাদি সাম্প্রদায়িক মত বেদ্ববিরুদ্ধষ তিলক-ক্রিপুণ্ডাদি-ধারণ বেদ বিরু্ষ, এবং 
পাষাগাদি মৃত্তিপূজনও বেদবিরুদ্ধ ।” এই (ঘোষণ! শুনিয়। কাশীর লোকে কোলাহল 
তুলিল। দয়ানন্দকে পরাভূত করিবার উদ্দেশে অচিরে এক মহাসভার অধিবেশন 

হইল। মহাসভার মহাব্যাপার দেখিবার নিমিত্ত আনন্দবাগের অভিমুখে জনক্রোত 

ছুটিতে লাগিল । কাশীরাজ হ্বগঁয় ঈগ্বরী প্রসাদ নারায়ণ মহাসভার অধিনায়ক হইলেন । 

স্বামী বিশুন্ধানন্দ ও পণ্ডিত বলশান্তী প্রভৃতি মহারথ গণ সমাগত পগ্ডিতবৃন্দের প্রতিনিধি 

হইয়! দয়ানন্দের সঙ্গে শান্্-সংগ্রাম আরম্ত করিলেন । সংগ্রামে দঠানন্দের পক্ষ অপরা- 

জিত হইয়। রহিল। কাশীর মতিরথ ও মহারথগণ একত্র হইয়াও ইহা! প্রতিপন্ন করিতে 

পারিলেন না যে, পাষাণাদি যৃত্তিপূজন বেদানুমোদিত। তখন পণ্ডিতগণ মিছামিছি একটা 

কোলাহল তুলিয়া বলিতে লাগিলেন_-“দয়ানন্দ পরাজিত হইয়াছেন ।” সে কোলাহলে 

কেবল কাশীর কলঙ্কই প্রকাশ পাইল । নেই শাস্ত-সংগ্রামে কাশী কাপিয়! উঠিল, এবং 

সেই কম্পন-শ্রোত চতুর্দিকে গড়াইয়া পড়িয়৷ সমগ্র ভারতকে কাপাইয়া৷ তুলিল। 

দয়ানন্দেব নাম তখন ভারতের গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইয়। পড়িল। ইহার পর দয়ানন্দ 

বিহারে গমন করিলেন, বজদেশে গাসিলেন, মীন্দ্রাজ ভিন্ন ভারতের প্রায় সমস্ত 

বিভাগেই পরিভ্রমণ পুর্বক বৈদিক ধর ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । তিনি কি বোস্বাই 

কি রাজপুতানা, কি পঞ্জাব, যে স্থানেই যাইলেন, সেই স্থানের পণ্ডিতদিগকেই বিচার 

যুদ্ধে আহবান করিলেন । দু্তিপূজা বেদ-প্রতিপাদিত নহে স্থৃতরাং উহা মিথ্যা” এই 

কথা, একাকী এক সহত্র হয়! আধ্যাবর্তের চতুদ্দিকে প্রচার করিতে লাগিলেন। 

দীপামান অগ্নিশিখা যেমন সহলে নির্বাপিত হয় না প্রচণ্ড নদী-প্রবাহকে যেমন 

সচলে শোধ করা যায় না, দয়ানন্দের প্রহাপও £৬মনই নির্ববাপিত হইল নাঃ এজন্য 

ভার গতি তেমন রুদ্ধ হই পাড়ল ন। এঠন্তিন্ন ঠিনি স্থানে স্থানে বৈদিক 

পাঠশাল! স্থাপিত করিলেন । ্যসমাজ প্রহষ্ঠিত করির। বৈদিক ধশ্ম প্রচারের 

পথ খুলয়া_ দিলেন। গবাদি পশুর উঞ্নতিব জগ্য গো-কষ্যাদি-রক্ষিণী সভার 

প্গনা ককিলেন,। এবং এইরপে আব্যাণন্তের আশ ঠিতপাধক কাখ্যে ব্যাপূত 

থাকিয়া ১৮৮৩ হ্রীষটান্দের ১৯৪০ সন্ত | ৩০ শে আক্টোবর  দীপাবলীর দিবসে 

হাঁরুহর সমগ্ত দীপমালাকে নির্বাপিত 'রিয়। দয়ানন্দ ইহলোক হইতে আবস্যত 

হইলেন। 
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বৰ 

বন্ধাা্টমেভধিবেগ্ঠাবে 
বন্তগুণ বিগ্ঠা নিলে 

বং পরিগৃহোঘাল 

বুদ্ধ' চ সব্বশ্তত্বেন 
রঙ্গচ্যাশ্রমং সমাপ্য 
বঙ্গচর্যেণ কন্।যুন:”, 

ব্রন্ধ সম্বন্ধ করণ 
বঙ্গাবিশ্ব্জে  ধর্্ব' 

ব্রহ্ষবাকাং জনা দিনঃ 

বাঙ্গ: প্রপ্তেন সঙ্গ 

বান্গে মুহুর্ত ধুদ্ধর্ষেং 
ব্রাহ্ধেণ ৫জখিনিরুপ 
বান্ষে। দৈবস্তথৈব.ষং 
ৰ ব্রাঙ্মণঞন্্রাণ(ংবর্ন'* 

রন্ধণসা চতঃবষ্টিঃ 

১৫ 

৮১ 

৩২ ' 

১৪৩ 

৮৮ 

১০৯৭) 

১৬৩৮ 

৪8৩5 

১৭৪ 

১১৬৪ 

১০৮ 

১০৭ 

"গুণ 

১৭৪ 

১৪২ 

১৭৩ 

ণহ 

১১৮৮ 

০, 

*) এ 

৮০) 

৩৯ 

৯ 

৷ স্রাঙ্মণোহস্য মুখমাসাদ্ 
ব্রাহ্মগাতীতিহ্থাসান্ 

 ভগত হেতি তার 
তদ্রং ভদ্রমিতির,য়াদ্ 
| ভরম রোগ তবহীমিটা। 
| ভাবং জেনীলিনিবিলেগ। 
ভিস্ততে হদয়গ্রস্থিঃ 

৷ ভিন্নাশ্চৈব তড়াগানি 
' ভূতক্তেন কেবল 
 ভুরসি ভুমিগস্ে 
ভূঁভিবঃ স্বঃ ততসবিতু 
ভেদবাপদেশাচ্চ 
ভেদবাপদেশখাচ্চান্তঃ 

মঘবন্ মণ্যবাইদ শরীরমার্ভং ২ 
মস্ত্রবান্ষণয়োর্কেদনাম টবয়ম ২ 

৪ 

৩৯) ১৫৩ 

৩৮৫ 

০2 

৩৮ 

৪৫ 

৫৮ 

২৬৩ 

৪৭৬ 

৯৩০ 

মন্তেত।রিং ফদারাজা ১5০ 
মহান্তাপি সমৃদ্ধানি ৭৭ 
মহমা নাও প্রতাপকে ০৮১ 

মাতাচৈব পিতাতস্য ৭৮ 
মাতাপিডভা!ং যামীভি ১০৩ 
মাত দেবোভবৰ ৩২৯ 
মাতৃদেবোভনপিতৃদদেবোভব' ২৭১ 
মাতৃমান্ পিতৃম!ন্ ২ 
মানসং মনপৈবায়ঃ ২৬৬ 
মানোমহাস্তমত ১৮৭ 

মানোবধীঃ পিতরং ৩২৯, ২৪১ 

মাংসানাংখাদনং ১২খ 

মুন্ঠপ্লৈবিবিবৈনৈটপাঃ ১২ 
মৃতং শয়ারমুখ (পা ১০৭ 
মুতানামপি জঙ্তনা' ২৬ 

মুগয়াঙে। দিবাস্বপ্ুঃ ১৪৪ 

মূলে মুল।ভাবাদ্সুল্যূল” ২২০ 
মেরোহরেশ্চ হ্বে"বর্ষে ২৭১ 

মে'হ।দাজ। খ্করাষং ১৫৪ 

মৌলান্ শান্সরবিদপ্ডঃরান ১৪৮ 
রেচ্ছদে শক্ত, ত; পরঃ ২৩৩ 

 (্মুক্ষ বাচশ্চার্যাবাচঃ ২৩৩ 

ূ ষ 
১৯৫ ৰ য আম্মা! আপহতপাছি। ২৪৬ 



ব আক্মনিতিচ্ন্লাখথনো। 
'বচ্চস্য সুকৃতং কিঞি্ 
যচ্চান্তদ সদত স্তদসৎ 
ঘ চ্ছেন্বও মনসীপ্রঞ্ডজ। 
যজ্জাগ্রতেদুরমু্দৈতি 
ষজ।ননৃষয়ে। দেব1ঃ 

বতীনাং কাঞ্চনং দক্ষ! 
যতশ্চ ভয়মাশস্কেং 
যাতে! বা ইমান ভূতান 
যৎকশ্ধ কত্বাকুর্ববশ্চ 
যত্তুহঃখসমা যুকম্ 
যন্ত, সয।মোহঃ সংযুক্তম্ 
যপ্রজ।নমুত 
যত্রধন্মে! হাধমেণ 
হন্ত্রন।ধাস্ত পুজ্াস্তে 

ফত্তশ্তামে। লোছিতাঙে। 
হৎসর্বেনেচ্ছতিজ্ঞাতং 
সথাকান্ঠময়োহস্তী 
যথানদীনদাঃ সব: 
বখ।প্রবেনৌপলেন 
হথ| লেন যুজ্েত 
স্গাল্লাহলমদন্ত্য।ছং 
থ| যথাভি পুরুষ: 
যগাবস্থিততবানাং 
₹ণাবায়ু' সমাশ্রিতা 
যখেমাং বাচং কলা ণং 
যথোদ্ধরভিনির্দীতা 
হথোণনাভিং স্ঞজতত 

হখৈবং নাভিসংদরু: 
যদঙ্থরেব |বরজেং 
হ্দাতু সাৎপরীক্ষীণে। 
ফ্দা পঞ্চাব তিষ্ঠন্ছে 
*দা! পরবলানাশ্ব 
যদ] প্রহ্ষ্টা। মন্তেত 
ধদা ভাবেন ভব 

দা মন্েত ভাবেন 
[দা যদি ধর্দান্ঠ 
শদ1বগচ্ছেদা য়ভ্য:ম 
হখ্যৎ পরনশং কঙ্মু 

নদ গচ্ছেহ পরং 
পদ এুত্রাপি সমপন্তেৎ 

১ কিং 

১18/০ 

যদিভি স্ত্রী ন রোচেত 
 যদ্গত্বা ন লিবর্তন্তে 
যদ্য়োরনয়োবেখ 

যদ্ধচানভ্যুদিতং 
যন্মনস। ন মতে 

ফন্মনস! ধ্যায়তি 

যমান্ সেবেত সততং 
যস্থ ভীতঃ পরংবৃত্তঃ 
যন্মাদুচো৷ 'অপাতক্গন্ 
যম্মাতয়ে।পা শ্রমিণেঃ 
যম্মাদেতে মুখ্য সম্মান 

যন্মির চঃ সাথ 
যং বদন্তি তমে। ভূ 
যসান!মমহদ্যশঃ 
যসামন্ত্র' নজানস্তি 
যসাবিদ্বান্ভি বদতঃ 
যসাবাঙ. মনসো 
যসাস্যেনঃ পুরেনান্টি 

যামুগর! ৬তা 

যাং মেধা: দেবগণ। 
যান্ুনবগ্ানি কঙ্ধমা্ণি 
যাৰজ্জীবং স্থং জীবে 

যা বেদবাহাঃ স্বতয়ঃ 

ুগপজ্জনান্ পপপন্তিঃ 
যুবা স্থববাঁসাঃ পরিধীন্টঃ 
যেকার্মিকেভো। 'মর্থামের 
যেন যেন ষথাঙ্গেন 
যেন বর্ম ।ণাপসো 
যেনাম্মিন কর্ম্মণালে ক 
যেনাসা পিতরো বাত! 
'যনেদং ভূতং ভুবনং 
যোগাঙ্গানুষ্ঠান। দ শুদ্ধি 
যোগশ্চিত্তরুত্তিনিকে 
ষোদত্বা সর্বভূতেভাঃ 

যে'ইনধীত্যছিজে|. বদ! 
যোইবনন্টেত মুল 

র-স্বলা পুর্বরংতীথং 
রঙগনৈ ক।লিয়াকস্তাকে। 

লগা বঙ্গিনং ছজ 

২ 

৮১১ 

» ৬৬ 

১৮০ 

৩৫ 

৯৬ 

টি, 

৯ দে 
ঃ 

র|গাদিজ।ন সন্তান 
' রলাগার্দীনাং গনোয়ঃহ্ত।ৎ 
র/জধর্ধান্ প্রবক্ষামি 
রাজাপ্ভবতানেনাস্ত 
র/জানঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব 

রাজ্ৰশ্চ দদ্যুরদ্ধারম্ 
র/জে। ঠি রক্ষা ধিকৃতা 
রাষ্মেব বিগ্যাহস্তি 

। রাষ্্ং বা অশ্বমেধ 

 রাষ্ট্রস্য সংগ্রহংনিতাং 

 কুচির্জি নোক্ত ততঃ 
রূপরসগন্ধ স্পর্শবতী 

৷ জূপরসগন্ধম্পর্শাঃ 
 কুপরস ম্পর্শবত্য 
রূপবেদনা সংজ্ঞা সংস্কার 
রেজীবন্ডব চচই থকা! 

ল্ 

লক্ষণ প্রমণাভ্যাং বস্থঃ 
লঞ্চিত। পি'চ্ইকাচন্তা 

লোভঃ স্বপ্নেধুতিং জ্োধ* 

৷ লোভাৎস5অ দগ্ডান্ক 

' লোভাম্মোভাছুমদ 

 লোভীগুক্ লালচী 

ৰ 

বকবচ্চিন্তয়েদ;ন্ 
বজয়েন্ম৫ু মাংসঞ্চ 

বনেমু চ বিহ্াতৈবং 
বন্রেমিনারয়াউবিজে 
বয়ণে বিসুগুরুজিণ 
বয়াঈংহমে 

বশে কৃতেন্দ্িঃগ্রাম* 

বাগঞ্দও* প্রথমং 
বাদ টা তর শ্চৈধ 
বিক্রেশাস্তা' যন্ত্র 

বিক্রীয় শর্প' বিচ্চার 

বিজ নীষ্ঠাধা নেচ্চদস্থবঃ 
বিভ্তম্ বন্ধুব য়ং কম, 
বেনাশকালে বিপরীত 

ও 

এ 

৮৫ 

পি 



বিগ্রাণাং জানতে! ২৬৯ 

বিত্িঞ্চ উরিন্দি দিবীরং ৫৮৯ 

বিস্তাঞ্চাহ বিগ্কাং ২৪০ 

বিগ্াবিলাস মনসে। ৩২ 
বিহুত্তিং সেবিতঃ ২৬৬ 

বিদ্বত্বং চ নৃপত্বং ১৩৭ 
বিবিধানি চ রত্বানি ১৩৬ 
বিংশতীশম্ত শতেশ: ১৫৪ 
বিশেষণ ভেদব্য পরদেশ।ভ্যাম্ ৩০৯ 
বিশ্বানি দেব সবিত ৩৮ 
বেতন স্যেব চার্দান ৯৬৮ 
বেদ পঢ়ত রঙ্ধামরে ৩৭৮ 

বেদমনুচ্যচার্যোহস্স্ত ৪৭ 

বেদঃ স্বৃতিঃ সদাচারঃ ৪৯, ২৬৭ 
বেদাভাপগ্ত-পাজ্ঞজন' ২৬০ 

বেদানধীত্য বেদোবা ৭৫ 

বেদাস্ত বিজ্ঞান স্থনিশ্চি ১৯২৮ 
বেদ্ব্াগশ্চয্জশ্চ ৪৫. ২৬৮ 

বেদদোপকরণে চৈব স্বাধ্যাারে ৪৫ 

০ 

শ্রুতিশ্বত্যুদিতং ২৬৬ ! সমানেতীর্থে বাসী 
তং প্রজ্ঞ।নুংগষত্ত ১০৮ ; সমান যান কর্ণ! চ 
কোত্রোপস্ধি ৫৮ | সমীক্ষ্য সধৃতঃ 
ক্লোকার্ধেন প্রবক্ষামি ২২৩ | সমাত্তমাধমৈঃরাজ। 

' সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণ! নিত্যং 

রা ৷ সন্বদ্ধাভাব। ্।চুমানং 
ষটত্রিংশদাব্দিকং ৩৯ ; সয এষে। অণিমা 

ফড়ভিজে| দখবলে। ৪৩৯ : সরজো হরণ তৈক্ষ 

সস ৷ সরস্বতী দৃষঘত্যোঃ 
' সংকল্পবূল; কামে' ২৬১ 1 স রাজ। পুরুযোদ 

₹গেবিশ।প। ৪৬০ ৰ সবাত্রষ এতেন দৈবেন 

সচ্চাসৎ ৪৫ ৬১ সর্ঝং পৃথগতাবলক্ষ 
সনান্ অনুপ রিক্রামেৎ ১৫৫ | সর্:খবিদম্র্ধ 

 সত্তামাত্রাচ্চেৎ ১৯৪ : সর্বব খহিদং বরহ্মনেহ 
সাং াৎ প্রিয় ব্যাং. ৯৪: সর্বপরবশং ঃখং 

। সতাং সাঙ্ষ্যে ক্রবন্ ১৭১ সর্বান্ধ সমবেক্ষেদং 

। সত্যেন পূরতে সাক্ষা ১৭১ । সর্বজঃ সুগতো 
 ষতাধর্ম্ ধ্যবৃস্তেষ ১০৩ সর্ঘজোবীত্রাগাদি 

' সতাং জন মনস্তং ২৫৯ ' সর্বজ্ঞোক্তয় বাক্যং 

সূতো রতানাং সততং ১১০ : সর্বযাহনবগ্ধযোগান|ং 

সত্বরজস্তমপাং ২১৫ : সর্বন্ত স"সারন্তছংখা 

, সত্বং জানং তমে। ২৬০ 1 সর্ব বেদ! যৎপদমাম 

। সৰ্কারণবন্নিত্যং ৬২ ' সর্বেষামেব দানানাং 

সদসৎ ৬১  সর্বো পাৈস্তথ। 

সদ! গ্রহষটয। ভাবাং ৯৪ সশাক্যসিংহ সর্বার্থ; 

৷ সদাধার পৃথিবী ২৩৬ : স সং্ধার্ধা: প্রধদ্ধেন 
। সদ্দেণান্ বিবিধান্ ২৭১ সহজ দেশকালোখ!চ 
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ন্বিস্পেন্ন জন্য ॥ 

পৃষ্ঠা সংখায় ভূল! 

পৃষ্ঠা সংবা ২৮৩ হইতে ৩০৪ পর্য্যন্ত ভূল ছাপা হই- 
য়াছে, অতএব পাঠকগণ অনুগ্রহ পুর্ববক পৃষ্ঠা দৎখা হাতে 

লিখিয়া ঠিক করিয়া লইবেন । 

ৰিনখীষ্চ 

প্রকাশক 



সচ্চিদানন্দেশ্বরায় নমো নমঃ 

ভূমিকা 

যে সময়ে আমি এই সত্যার্ঘপ্রকাশ নামক গ্রঙ্থ রচনা করি, সেই সময়ে এবং 
ডাহার পুবের্বও সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতাম এবং পঠন পাঠনেও 

সৎস্কত বাবহার করিতাম। তদ্যতীত আমার মাতভাবা গুজরাটা হওয়াতে এবঃ 

হিন্দীভাষা বিশেষ জানিতাম না বলিয়। এই পুস্তকের ভাবা অশুদ্ধ রহিয়। গিয়াছিল 

এক্ষণে হিন্দী ভাষায় কথোপকথন করায় এবং রচন! করার অভ্যাস হইয়াছে । এই 

হেতু ব্যাকরণানুসারে এই পুস্তকের ভাষা সংশুন্ধ করিয়া দ্বিতীয়বার মুদ্রিত কর। গেল । 

কোন কোন স্থলে শব্দ, বাকা এবং রচনার প্রভেদ হইয়াছে । উক্তরূপ প্রভেদ 

প্রয়োজনীয় ( উচিত ) বোধ হইয়াছে কারণ তদ্বাতিরেকে ভাষার প্রণালী পরিশোধন 

করা কঠিন হইত। কিন্তু অর্থবিষয়ে প্রভেদ করা হয় নাই ; বরং বিশেষ করিয়। 

পূর্ব্বোক্ত অর্থ বিস্তৃত করিয়া লিখিত হইয়াছে। প্রথম মুদ্রাঙ্কণকালে ষে সকল ভ্রম 

প্রমাদ ছিল তৎসমস্ত নিষ্কাসিত ও পরিশুদ্ধ করিয়৷ উপযুক্ত রূপে পরিবপ্তিত কর' 
গিয়াছে । 

এই পুস্তক চতুর্দশ সমুল্লাসে অর্থাৎ চতুর্দশ বিতাগে রচিত হইয়াছে। উহার মধ্যে 

প্রথম দশ সমুল্লীসে পৃর্ববাদ্ধ এবং পরে আর চারি সমুল্লাসে উন্তরার্ধ রচিত হইয়াছে 
শেষের ছুই সমুল্লাস এবং তৎপরবস্তী স্বসিদ্ধান্তপ্রকাশ কোন বিশেষ কারণবশত; 
প্রথমতঃ মুদ্রিত করিতে পারি নাই । এক্ষণে উহাও মুত্রিত হইল । 

প্রথম সমুল্লাস ওক্কারাদি নামের ব্যাখা । 

ভ্বিতীয় সমুল্লাস-__-- সন্তানদিগের শিক্ষা | 

তৃতীয় সমুল্লাস-__-_-- ব্রঙ্গচর্যা, পঠন পাঠন ব্যবস্থা, সত্যাসত্য গ্রন্থের নাম এব; 

পাঠের রীতি । 

চতুর্থ সমুল্লাস__-_-বিবাহ এবং গৃহাশ্রমের ব্যবহার । 
পঞ্চম সমুল্লাস_--_বানপ্রন্থ এবং সংগ্যাসাশ্রম বিধি । 
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ধঠ সমুল্লাস__-_রাজধন্ম । 

সপুম সমুল্লাস--- বেদ ও ঈশ্খর বিষয়। 
অষ্টম সমুল্লাস-_-- জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় বিষয়। 

নবম সমুল্লাপ -- বিষ্তা, অবিদ্ধাঃ বন্ধ এবং মোক্ষ ব্যাখ্য। | 

দশম সমুলাস ---আচ!র, অনাচার, এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয় । 

একাদশ সমুল্লাস-__আধ্যাবত্তীয় মতমতাস্তরের খণ্ডন ও মগ্ন বিষয় । 

দ্বাদশ সমুলাস ____চার্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন মতের বিষয় । 
ত্রয়োদশ সমুললাস-_-_- খৃষ্ীয় মতের বিষয় । 
চতুর্দিশ সমুলাস ----মুসলমান মতের বিষয়। 

চতুর্দশ সমুল্লাসের শেষে আধ্যদ্িগের সনাতন বেদবিহিত মতের বিশেষ বাখা! 

লিখিত হইয়াছে | এই মত আমি যথাবং বিশ্বাস করিয়া থাকি । 

সত্য অর্থ প্রকাশ করাই, আমার এই গ্রন্ত রচনা করিবার মুখ্য প্রয়োজন । 

স্চ্যকে সত্য বলিয়! প্রতিপাদন করা এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়। প্রতিপাদন করাকেই 

সত্য অর্থ প্রকাশ কর! বুবিতে হইবে । সত্যকে অসত্য বলিয়া প্রকাশ করা অথব! 

অসত্যকে সতা বলিয়া প্রকাশ করা সত্যার্থ প্রকাশ করা নহে । যে পদ্দার্থ যেরূপ 

তাহাকে তজ্রপ বলা, লেখা এবং বিশ্বাস করাকেই সত্য প্রকাশ বলে। যে সকল লোক 

পক্ষপাতী হয়, তাহায়। আপনাদিগের অসত্যকেও সত্য বলিয়া এবং বিশ্বাসী মতাবলম্থী 

দিগের সত্যকেও অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন এবং 

সেই জন্য তাহার! সত্যমত প্রাপ্ত হইতে পারেন না। এই জন্য সর্বনাধারণের 
সম্মুখে সত্যাসত্যের স্বরূপ সমর্পিত করিয়! দেওয়াই, বিদ্বান ও আগুলোকদিগের 
মুখ্য কর্তব্য। তাহা হইলে লোকে নিজদ্িগের ঠিতাহিত বুঝিয়া সত্যার্থের গ্রহণ ও 
সিথ্যার্থের পরিত্যাগ করিয়।, সর্বদা আনন্দে কালযাপন করিতে পারেন । মন্ুুষ্যের আস্ব। 

সত্যার্থের জ্ভাতা হইলেও নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য দুরাগ্রহ ও নির্ববন্ধ বশত: অথবা 

জবিদ্কাদোষ বশত:, সত্য পরিত্যাগ করিয়া কখন কখন অসত্যের দিকে ধাবমান হয়। 

পরম্থ এই গ্রন্থে এব্ধূপ অসভ্যপরত! প্রকটিত হয় নাই। কাহাকেও মনোছুঃখ দেওয়া 

বা কাহারও হানি কর! এই গ্রন্থের তাৎপর্য নহে । যাহাতে মনুষ্যজাতির উন্নতি 

এবং উপকার হয়, যাহাতে মন্তষ্যগণ সত্যাসতা জানিরা সতোর গ্রহণ ও অসত্য পরিহার 

করিতে সমর্থ হয়েন তাহারই, উপদেশ করা এই গ্রন্থের ভাৎপধ্য । কারণ দত্যোপদেশ 

ব্যতিরেকে মনুষ্যজাতির উন্নতির কারণ আর কিছুই হউতে পারে না। 
এই গ্রন্থের যদি কোন কোন স্থলে ভ্রমপ্রমাদ বিষয়ে বা মুদ্রাঙ্থণে জণ্ুদ্ধি থাকে 

উহা, জানিতে পারিলে বা কেহ উহা! জানাইয়া দিলে, সনাজ্ঞান অনুসারে উহার 
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পরিবর্তন কর! যাইবে। যদি কেহ পক্ষপাত বশতঃ প্রকারান্তরে এই পুস্তকোক্ত 

কথার খণ্ডন অথবা মণ্ডুন করেন, ঠাহার কথায় কর্ণপাত কর! যাইবে না। অবশ্য 

যদি কেহ মনুষ্যমাত্রেরই হিতৈষী হইয়া কোন বিষয় বা মত প্রকাশিত করেন, উহা সতা 

বিবেচিত হইলে সংগ্রহ করা যাইবে । আজকাল প্রত্যেক সম্প্রদায়ে অনেক বিদ্বান্ 

লোক আছেন, ইহীরা যদি পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া সর্ববতন্ত্রসিদ্ধান্ত অর্থাৎ যে সকল 

মত সকলের অনুকূল এবং সকল প্রকারে সত্য তাহারই শ্রবণ এবং যে সকল মত 

পরস্পর বিরদ্ধ তাহার পরিহার করিয়া সকলে পরস্পর শ্রীতিপূর্ধক ব্যবহার করেন 

এবং অপরকে তদনুসারে ব্যবহার করিতে উপদেশ করেন, তাহা হইলে জগতের পূর্ণ 

হিত সম্পাদিত হয়। কারণ বি্বান্দিগের বিরোধ হইতেই, অবিদ্বান্ দিগের বিরোধ 

বর্ধিত হইয়া, নানাবিধ ছুঃখের বৃদ্ধি এবং স্থখের হানি হইয়া থাকে । স্বার্থপর লোকে 

এইরূপ সাধারণ হানিতে শ্রীত হয় এবং এই হানিই সকল লোকদ্দিগকে দুঃখসাগরে 

নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছে। যখন মহাজ্মাগণ সাব্বজনিক মঙ্গল লক্ষ্য করিয়া কোন 

কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন তখন স্বার্থপর-লোকের। তাহাদিগের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইয়া 

নান। প্রকার বিশ্ব উৎপাদন করে। কিন্কু কথিত মাছে যে “সত্যমেব জয়তে নানৃতং, 

সত্যেন পন্থা! বিততো দেবযানঃ1” অর্থাৎ “সর্বদা সত্যের জয়। অসত্যের পরাজয় 

এবং সত্য হইতেই বিদ্ধান্দিগের পথ বিস্তৃত হইয়।৷ থাকে”। এই দৃটনিশ্চয় বশতঃ 

আগুলোকে কখন পরোপকার করিতে খদাসীন্য প্রকাশ করেন না অথবা, সত্যার্থ 

প্রকাশ করিতে কখন নিবৃত্ত হয়েন না। “ষত্তদখ্খে বিষমিব পরিণামেহম্ৃতোপমম্” 

এই গীতোক্ত বচন নিশ্চিত সত্য। ইহার অভিপ্রায় এই যে বিস্ভাভ্যাস এবং ধন্য 

কাধ্যের অনুষ্ঠান, প্রথম আরম্ভ সময়ে বিষতুল্য ক্রেশপ্রদ বলিয়। বোধ হয় বটে, কিন্তু 

উহা! পরিণামে অমৃততুল্য সুখপ্রদ হইয়া থাকে । এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া 

আমি এই গ্রন্থ রচন৷ করিয়াছি। শ্রোতৃবর্গ অথবা পাঠকগণ, শ্রীতি পুরর্বক এই গ্রন্থ 

প্রথমতঃ শ্রবণ ও দর্শন করিয়। ইহার যথার্থ তাৎপধ্য অবধারণ করিলেই যথেষ্ট মনে 

কর! যাইবে । এই গ্রন্থের অভিপ্রায়ানুসারে সমগ্র ধন্মমতানুসারে যাহা যাহ। অবিরুদ্ধ 

এবং সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহা, অবিরুদ্ধ বোধে স্বীকার কর! হইয়াছে এবং 

যাহা যাহা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত মধ্যে মিথ্যা! বিষয় বলিয়া! বোধ হইয়াছে তাহার 

খণ্ডন করা হইয়াছে । গ্রন্থের অভিপ্রায় অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম মতের গোপনীয় 

অথব। প্রকাশিত অসৎ ব্যাপার সকল প্রকটিত করতঃ, বিদ্বান এবং অবিদ্বান্ 

সর্বসাধারণ লোকের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছে । আশ করা যায় ষে 

সকল লোকে এই সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া এবং পরম্পর প্রেমাবন্ধ হইয়৷ এক 

সত্যমতস্থ হইবেন । যদিও আমি এই আর্ধ্যাবর্ত দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং 
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এই স্থানে বাস করিতেছি তথাপি, এই দেশের ভিন্ন ভিন্ন মতমতান্তরের প্রতি 
পক্ষপাতী না হইয়া, সমস্ত দেশীয় ধন্মমতের মিথা। মত সম্বন্ধে যথার্থ সত্য প্রকটিত 

করিতে সাহসী হইয়াছি। দূর “দশস্থ ধশন্মসংস্কারক এবং সানান্যতঃ বাবতীয় 

সংস্কবাবকদিগের ভিত আমার সহানুভূতি আছে। মনুষ্য মাত্রেরই উন্নতি সঙ্গন্ধে 
সামার ন্বদেশবাসীদিগের সহিত যেনূপঃ বৈদেশিকদিগেরও সহিত শাদৃশ সহান্তভৃতি 

গাছে । সমস্ত সম্ভন লোকেরই এইনধপ আচরণ কর] উচিত। আমি কোন 

মতবিশেষের পক্ষপাতী হইলে, আজ কাল মেরপ কেহ কেহ স্বম্থ পন্মমতের 

প্রশংসা, সমর্গন ও প্রচার করেন, এবং অহ্যমতের নিন্দ। হানি এবং নিবারণ করিতে 

তপর হয়েন, আমিও তদ্রূপ করিতাম। কিন্তু এপ করা মন্তব্যহ্ের বহিভূতি। 

বলবান্ পশু দুর্বল পশ্খকে ক্রেশ দের এবং বিনাশও করিয়! থাকে । মানবদেও 

লাভ করিয়। যদি কহ তদ্রূপ কাথা করেন তবে, তিনি মনুষ্য স্বভাব যুক্ত ন। 

হইয়। পশ্বং-হুইয়া উঠেন। মনুষ্য তাহাকে ব্ল। যায় নিনি, বলনান্ হইয়। দুব্বলের 

রক্ষা করেন। ঘধিনি স্বার্পরবশ হইয়া কেবল পরের হানি করিতে তগপর 

হয়েন তাহাকে পশ্বর জোষ্ঠ ভাতা বলিয়া মনে করিতে হইবে । আব্যাবন্তীয 

ধন্মীমত বিষয়ে একাদশ সমুল্লাস পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে । এই কয় সমুললাস মধো নে 

সকল সত্যমত প্রকাশিত করা হইয়াছে তশসমস্ত বেদোক্ত বলিয়া আমার সর্বশা 

মন্তব্য এবং নব্য পুরাণ ও তন্্াদি গ্রন্থোক্ত যে সকল মতের খণ্ডন কর হইয়াছে 
তৎসমস্ত মামার পরিত্যাজ্য | দ্বাদশ সমুল্লাসে চার্বাকের মত প্রকাশিত করা হইয়াছে । 

ন্ভপি এক্ষণে চার্নাকের মত লুগ্প্রার হইয়াছে তথাপি চার্নবাকের বৌদ্ধ ও 
জৈন দিগের সহিত শনীশ্বরবাদাদি বিষয় বিশেষ ঘনিষ্ঠত। আছে বলিয়া এবং 
চাব্নাক নাস্তিকদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া তাহার, চেষ্টা রোধ করা প্রয়োজনীয় । 

কারণ মিথ্য। মতের রোধ ন। করিলে, সংসারে আতিশয় অনর্থ বিস্তৃত হইয়! পড়ে । 

চার্ববাকের এবং বৌদ্ধ ও জৈন দ্দিগের মত সকল দ্বাদশ সমুল্লাসে সংক্ষেপে লিখিত 

হইয়াছে । বৌদ্ধ এবং জৈন দিগের মতের সহিত চাব্বাকের মতের অনেক সৌসাদৃণ্/ 
আছে এবং কিছু কিছু বিরোধও আছে। জৈনগণেরও অনেকাংশে চার্ববাক 

এবং বৌদ্ধদিগের সহিত এক্যমত আছে এবং কোন কোন বিষয়ে প্রভেদও আছে । 
এইজন্য জৈনদিগকে ভিন্ন শাখা বলিয়! গণনা করা যায়; ইহাও দ্বাদশ সমুলাসে সুচিত 
হইয়াছে | উক্ত দ্বাদশ সমূল্লাসে বৌদ্ধ ও জৈন মত এবং উহাদিগের প্রভেদ যথাসাধ্য 

লিখিত হইয়াছে । বেদ্ধদিগের মত দীপবংশাদি প্রচীন গ্রন্থ সমূহে, বৌদ্ধ মত সংগ্রহে, 
এবং সব্ধদর্শনসংগ্রহে প্রকাশিত আছে এবং তাহা হইতে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। 

জৈনদিগের নিঙ্গলিখিত সিদ্ধান্ত পুস্মক আাছে। উহার মধ্যে ১ আবশ্যক সূত্র, ২ বিশেন 
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আবশ্যক সুত্র, ৩ দশধৈকালিক সুত্র, এবং * পাক্ষিক সূত্র, এই চারি মুলসুত্র আছে। 

১ আচারাঙগ পূ, ২ সুগড়াজ সূ ৩ থানাঙ্গ সুত্র, 5 সনবায়াঙ্গ সূত্রঃ ৫ ভগবতী সূত্র, 

৬ ড্ভাতাধন্মকথা সুত্রঃ ৭ উপাশকদশা সুত্রঃ ৮ আন্তুগড়দশ! সুত্রঃ ৯ অনুভারোববাই সুত্র, 

-€ বিপাক সূত্র, এবং ১১ প্রন বাকরণ সুত্র এই একাদশ অঙ্গ আছে । ১ উপবাই সুক্র, 

২ বায়পনেনী সুত্র, ৩ জীবাভিগম সূত্র, ৪ পক্নবণা সূত্র, ৫ জন্ববীপপন্নস্তী সুত্র, ৬ চন্দপন্নতী 

সূত্র, ৭ সুরোপন্নভী সুর, ৮ নিরিরাবলী সূত্র, ৯ কিয়া সুত্র, ১০ কপবড়ীসয়া সূত্র, 

গ সুত্র. এব ১২ প্রপ্রিয়চলিয়। সূত্র, এই দ্রাদশ উপাঙজ আছে। ১ উন্তরাধায়ন 

২ নিশীগ পুত্র, ৩ কল্প সূত্র, 9 ব্যবহার সুর, এব, ৫ মতিকষ্ সুর এই পাচ কল্প সুত্র 

আছে | ১ মভানিশাথ বুহদবচন! সুত্র, ২ মভানিশীথলঘুবাচন। সুত্র“ ৩ মধামবাঃনা সুভ, 

এ 1পগুনিরুল্তি সতত ৫ গুঘনিরুক্তি সূত্র এব ৬ পর্বাষণ। সুর এই ছয় চছদগ্রন্ত আছে। 
১ চত্ুক্সরণ সুর, ২ পস্চশান সুত্র, ৩ তছুলবৈর'লিক সূত্র, ৪ ভক্তপরিজ্ঞান সুত্র, ৫ 

মঙ্াপ্রভাখান সুর, ৬ চন্দাবিজয় সুত্র, এ ন গলীনিজয় সূত্র, ৮ মরণসমাধি সূত্র" ৯ দেবেন 

্ববন সূ, এব ১০ সংসার সুন্ব, এই দশ পরশ সূত্র আছে । ত্রঙদ্াতীত এবং নন্দী- 

'বাগোন্ধার সূত্র' ৪ প্রামাণিক বলিয়া গণনীয় হইর়! থাকে । ১ পুর্বব গ্রন্থ সমূহের টাকা, 

২ নিরুক্তি. ৩ চরণী, ৪ উ'ষা, এই চার অবরর গ্রন্থ এসং সমস্ত মল গ্রন্থ মিলিয়া পঞ্চাঙগ 
কগিত হইয়া থাকে । এই সকল গ্রন্থের মধ টগ্ডিস্নাগণ অবয়ব দিগকে বিখাস করেন 

ন।। জৈনগণ এই সকল গ্রন্থ বাহীত অনেক অন্য গ্রন্থের প্রামাণিকতা বিশ্বাস করেন । 

দাশ সমুল্লাসে উহাদিগের ধর্মমত সন্গন্ধে বিশেষ বিচার লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠক- 

গণ দেখিতত পাইবেন । উৈনদিগের গ্রন্ে লক্ষ লক্ষ পুনরুতক্তি দোষ আছে | উচ্ভাদিগের 

এরূপও ভাব আছে যে, আপনাদিগের কোন গ্রন্থ অন্য মতানলম্বীর হস্তে পতিত হইলে 
অথবা মুদ্রিত হইলে তাহারা: তন গ্রন্থ অপ্রামাণিক বলিয়! গাকেন। কিন্তু উহাদিগের 

তাঁদৃশ উক্তি সম্পূর্ন মিথা | কারণ জৈনদিগের মধো ব্যক্তি বিশেষ কোন পুস্তকের প্রমাণ 

স্সীক।র করিলে অন্য বাক্তি বিশেষ উহার প্রামাণিকতা অস্বীকার করিলেও উহ], জৈন- 

মতের বহির্ভত হইতে পারে না। ভাবশ্য যে পুস্তক জৈনদিগের মধ্যে কেহই প্রামাণিক 
বলিয়া স্বীকার করেন ন। এবং কখন কোন জৈন স্বীকার করেন নাই তাহা, অগ্রাহা হইতে 

পারে। পরম্থ এমন কোন জৈনগ্রন্ত নাই যাহার প্রামাণিকত জৈনদিগের মধো কেহ না 

কেহ স্বীকার করেন না। অতএব এ স্থলে যে ষে গ্রন্থের মতের খণ্ডন বা মণ্ডুন কর! হই- 

য়াছে তাহা, তত্তৎ গ্রান্তের উপর শ্রদ্ধাবিশিষ্ট জৈনদিগেরই জন্য কর! হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে । পরঙ্থু এমন অনেক জৈন আছেন মীহারা কোন গ্রন্থ জানিয়া এবং তাহা প্রমাণ 

বলিয়। বিশ্বাস করিয়া ও সভা সংবাদ স্বলে মাপনাদিগের মত পরিবর্তন করেন । এই 
কারণ বশতঃ জৈনগণ আপনাদিগের গ্রন্থ সকল লুকাইয়! রাখেন. অন্য মহাবলম্বীদিগকে 

্ঞ 

সি 

রা 
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“দেন ন। এবং শ্রাবণ বা অধ্যাপন করান না। তাহার কারণ উক্ত গ্রন্থ সকল এতাদৃশ 
অপস্তব কথায় পরিপুর্ণ যে, জৈনদিগের মধ্যে কেহই তাহার ব্যাখ্যা ও কারণ নির্দেশ 

করিঠে পারেন না। তাদৃশ মত পরিত্যাগ করাই উক্তরূপ মতের প্রক্কৃত প্রত্যুত্তর ৷ 
ত্রয়োদশ সমুল্লাসে বৃঠীয়দিগের মত লিখিত হইয়াছে। ইহারা বাইবেলকে আপনা- 

দিগের ধন্মপুস্তক বলিয়া থাকেন। ইহাদিগের মত বিষয়ে বিশেষ বিচার উক্ত ত্রয়োদশ, 
সমূললাসে দেখিভে হইবে । চতুর্দশ সমুল্লাসে মুসলমান মত বিষয় লিখিত হইয়াছে ! 

হার! কোরাণকে আপনাদিগের মতের মূলপুস্তক বলিয়া বিশ্বাস করেন 

ইঁহাদিগের মত সম্বন্ধে বিশেষ বিচার. উক্ত চতুর্দশ সমুল্পসে দেখিতে হইবে । চতুর্দশ, 
সমুল্লাসের শেষভাগে বৈদিক মত বিষয় লিখিত হইয়াছে । গ্রন্থকর্তার অভিপ্রায়ের 
বিরুদ্ধ ভাবে এই গ্রন্থ পাঠ করিলে কেহই এই গ্রন্থের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবেন 
না। কারণ বাক্যার্থ বোধের, আকাঙ্ক্ষ।, যোগ্যতা, আসত্তি এবং তাৎপধা এই চারিটি 

কারণ আছে। এই চারিটা কারণের উপর মনোযোগ দিয়া যদি কেহ কোন গ্রন্থ 

পাঠ করেন তবেই তাহারা যথাসাধা গ্রন্তের অভিপ্রায় অবগত হইয়া খাকেন | “আকাঙক্।” 
অর্থাৎ কোন বিষয়াবশেষে বক্তার এবং বাক্যস্থ পদের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা হইয়। থাকে 

যাহ দ্বার! ঝ! যেরূপে কোন বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে তাহাকে যোগ্যতা কহে। যেমন 

জল ত্বারা সিঞ্চন করা । যে পদের সহিত যে পদের সম্বন্ধ আছে সেই পদ সেই 

পদের নিকট উচ্চারণ করা ব। সন্নিবেশিত করাকে আসত্তি কহে । যে অভিপ্রায়ে 

বন্ত। কোন শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন ব৷ লিখিয়াছেন, সেই অভিপ্রায়ের সহিত তাহার 

লিখিত ঝ। উচ্চারিত বাকা সংযোজিত করাকে তাৎপর্য কহে । এরূপ অনেক বিকৃত 

ও ছুরাগ্রহ বিশিষ্ট লোক আছেন, মীহার! বক্তার এভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কল্পনা করিয় 

থাঁকেন। বিশিষ্ট ধন্মমতাবলন্ঘিগণই বিশেষতঃ এইরূপ করিয়। থাকেন । কারণ নিজ্ত 

নিজ ধশ্মীমতের আগ্রহ বশতঃ, ভাহাদিগের বুদ্ধি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়! নষ্ট হইয়া যায় 
আমি পুরাণাদি, জৈনগ্রন্ত সকল, বাইবেল এবং কোরাণ প্রথম হইতেই বিরুদ্ধ দৃষ্টিতে 
পাঠ করি না । উক্ত গ্রন্থ সমূহে কথিত শ্রেষ্ঠ মতের গ্রহণ এবং দুষ্ট মতের পরিত্যাগ 
করিয়া আমি সর্বসাধারণ মনুষ্য জাতির উন্নতির জন্য প্রযত্র করিতেছি । এইরূপ সকল 

লোকেরই প্রযত্র করা উচিত । উপযুক্ত ধণ্মসমূহের কয়েকটা দোষই প্রকাশিত কর! 
হইয়াছে । তাশ! করি উহ দেখিয়। মনুষ্যগণ সত্যাসত্য মত নির্ণয় করিয়া সত্যের গ্রহণ 
এবং অসত্যের পরিহার করিতে এবং অন্যকে তাদৃশ শিক্ষ! দিতে সমর্থ হইবেন ॥ 
মনুষ্যদিস্গর মধ্যে কাহাকেও প্রতারণ। করতঃ বিরুদ্ধ বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া, একজনকে 

অপরের শ্ক্র করা এবং পরস্পরের ভিতর কলহ বা হত্যাকা ও বিস্তার কর! বিদ্বান্দিগের 

স্বভাবের বহিষ্ভত | এই গ্রন্থ পাঠ করিয়! অবিদ্বান্গণ অস্যাথা বিবেচনা করিলেও বুদ্ধিম 
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লোক ইহার ঘথাযোগ্য অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেই আমি নিজ পরিশ্রীম সফল মনে 

করিব। এই আশায় আমার অভিপ্রায় সমস্ত সঙ্জনদিগের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতেছি । 
আশা করি সঙ্উনগণ স্বয়ং এই পুস্তক পাঠ করিফ়া এবং আপরকে শ্রবণ করাইয়। আমার 
পরিশ্রাম সফল করিবেন। আমি যেরূপ পক্ষপাতী ন! হইয়। সত্যার্থ প্রকাশ করিয়াছি 

জপ অনুষ্ঠান করা কেবল আামারই নহে পরণ্ধু, সকল মহাশয়গণরই মুখ্য কন্তব্য কন্ম। 

প্রাথন৷ করি সব্বাত্া! স্ধ্বান্তর্ধ্যামী সচ্চিদানন্দ পরমাম্ন। নিজ কুপ! প্রদর্শন করতঃ, এই 

প্রান্তের আশয় বিস্তত এবং চিরস্থায়ী করুন। ইতি। 

অল্মতি বিস্তারেণ বদ্ধমদ্ধরশিরোমপিনু | 

ইতি ভূমিক1| 

স্থল ১৬ রণাজীর উপয়পুর ) 
(স্বামী) দয়ানন্দ সরস্বতী 

:দ্পদ শুরুপক্ষ স'বৎ ১৯৩৯ ) 
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ভনভ্রিলেোিন্ে শর ন্থা ক্ষন সম্মহি। 

ভতজড়ত জরে ৬ 

অথ প্রথম সম্ুল্লাসারস্ভই | 

ও শনোমিত্রঃ। শখ বরুণঃ শন্বোভবন্তর্যযমা | 

শনইকন্দ্রোবৃহস্পতিঃ। শনেো বিষুবরুরুক্রমঃ । নমো 

ব্রহ্ষণে নমস্তে বায়ে। ত্বমেব এত্যক্ষৎ ব্রন্মাসি ত্বামেব 

প্রত্যক্ষৎ ব্রহ্ম বদিষ্যামি খতৎ বদিষ্যামি, সত্যং বদি- 

ফ্যামি, তন্মামবতূ । তত্বক্তারমবতু । অবতু মাম্ 
অবতু বক্তারম্। ও শান্তি শান্তিও শাস্তি3 ॥ 



সভা প্রকাশ ঠা) 

অর্থ ওঙ্কার পরমেখরের শ্রেষ্ঠ নাম। কারণ হ, উ এবং ম এই তিন শক্ষর 
মিলিত হইয়া সমস্তে “৬” হইয়াছে । এই নাম হইতে পরমেন্খরের অনেক নাম আইসে। 

তা হইতে বিরাট. আগ্নি এবং বিশ্বাদি ; উ হইতে হিরণাগর্ভ, বায়ু এবং তৈজসাদি ও 
ম হইতে ঈএর, আদিত্য এবং প্রাজ্ঞাদি নাম সুচিত এবং গৃহীত হয়। বেদাদি সত্য- 

শানে ইহার এরূপ স্প& বাখ্যান আছে যে এই সমস্ত ন।মই পরমেখরনাচক । 

( প্রশ্ন) বিরাট আদি নামে পরমেশ্বর ভিন্ন অন্ত অর্থ কেন বাচিত হয় ন| ? ব্রঙ্গাণ্, 

পৃথিবীআদি ভূত, ইন্দ্রাদি দেবতাগণ এবং বৈদ্যকশাল্সোন্ত শুষ্টাদি ওষধিদিগের ও 

এই নাম কথিত হয় কি না? (উত্তর) উ, হয়; কিন্কু পরমান্ার ও এই নাম। 

€ প্রশ্ন) এই নাম হইতে কেবল দেবভাগণের গ্রহণ করা যাষ কি না? (উত্তর) তোমার 

এপ গ্রহণ করিবার প্রমাণ কিঃ (প্রশ্ন ) দেবতাগণ প্রসিদ্ধ এব উম; এই 

জন্য উত্তাকেই গ্র্ণ করিতেছি | (উত্টর ) কি বল * পরমেশর কি আপ্রসিদ্ধ 2 এব 

ভাহা ভইতে শ্রেষ্ঠ আর কি কিছু আছে + ৬বে এই নামে পরমেশরকে কেন গ্রহণ 

করিতেছ না? যখন পরমেশ্বর শপ্রসি্দ নহেন এবং ভাহীর ভুল্য কেহ নাই তখন, 

তাহা অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠ কিরূপে হইতে পারে ১ এই হেতু ভোমার পাকা সন নহে! 
£ভাঁমার এরূপ কনে আনেক দোষ আাইসে ; যেমন স্টিপস্থিতং পরিতাজ্যানুপস্থিতং 

যাচতে” ইতি বাধিতন্যায়;। কেহ কাহার নিমিত্ত ভোজনদ্রব্য রাখিয়া উহাকে 

[ভ্ডাজন করিতে অনুরোধ করিলে, যদি সে উ্তা পরিত্যাগ করিয়৷ মপ্রাপ্ত ভোজনের 

নিমিত্ত যত্র ত্র ভ্রমণ করে, তবে উহাকে বুদ্ধিমান বল! যায় না। কারণ উল্ত 

ব্যক্তি উপস্থিত এবং সমীপস্থি পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া আনুপশ্থিত আর্াৎ অপ্রাপ্ত 

বস্কর নিমিত্ব শ্রাম করিতেছে । তাপুশ পুরুষকে যেরূপ বুদ্ধিমান বলা ষায় ন| হামার 

কথানুসারে তুমিও সেইরূপ:হইতেছ । কারণ তুমি উক্ত বিরাটাদি নামের প্রসিদ্ধ এবং 

প্রমাণসিদ্ধ অর্থ পরমেশ্র এব ব্রক্গাগ্চাদি পরিত্যাগ করিয়া, অসম্ভব এবং 

চ্ান্ুপস্থিত দেবাদি ভর্থ হাতণের কল্য পরিশ্রম করিতেছ । ইহাতে কোন প্রমাণ 

ব| যুক্তি নাই। ভ্োমাকে এনূপ বলিছে হইবে যে, যে স্থলে যাহার প্রকরণ সে 
স্তল তাহারই গ্রহণ করা! উচিত। যেরূপ কেহ “হে ভতা হং সৈন্ধবমানয়” অর্থাৎ 

ভা! ভুমি সৈদ্ধন আনয়ন কর এইরূপ কহিলে, ভূতোর প্রকরণ বিচার কর! 

আনশ্যক। কারণ সৈন্ধব হার্থে ঘোটক এবং লবণ এই দ্বই পদার্থই বুঝায়। স্বামীর 
গমন সময়ে এরূপ কহঠিলে ঘোটক এব* ভোজন সময়ে এরূপ কঠিলে লবণ আনম্বন 

কর উচিহ। গমন সময়ে লবণ হাথব। ভোজনকালে ঘোটক আনয়ন করিলে স্বামী 

ক্রুদ্ধ হইয়। কহিবেন মে “ভূমি অতি নির্ষের্যাধ পুরুষ, গমন সময়ে লবণের অথব। 
/ম্ডাজন সময়ে ঘোটকের কি প্রয়োজন আছে? তুমি প্রকরণ বুঝ না। তাহা 
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না হইলে তুমি যে সময়ে যাহার প্রয়োজন তাহাই আনিতে পারিতে। তোমার 
প্রকরণ বিচার করা উচিত ছিল। তুমি তাহা কর নাই। অতএব তুমি মুর্খ, 

আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও।” ইহাতে এই সিদ্ধ হইল যে, যেস্থলে যাহার 
গ্রহণ কর! উচিত তাহারই, অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে । এইরূপ তোমার এবং আমার 
সকলেরই স্বীকার কর! এবং এইরূপ কাধা করা আবশ্যক । 

অথ মন্ত্রার্থত! 

ও বন্ধু মা ॥১। ঘজুও অং &০ মং ১৭ 

দেখ বেদে এই এই প্রকরণে ও পরমেশখরের নাম । 

ওমিত্যেতদক্ষরমুদগথমূপাসীৎ ॥২॥ ছান্দোগ্য উপনিষদ 
মং ১। 

ওমিত্যেতদক্ষরমিদণ্ সর্বং তন্োপব্যাখ্যানম্ ॥৩। 
মাণ্ডক্য মং ১। 

সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাস্সি সর্বাণি চ যদ্ঘদন্তি। 

যদিচ্ছন্তে। ব্রন্মচর্য্যৎ চরস্তি তত্তে পদৎ সংগ্রহেণ ব্রবীম্যো- 
মিত্যিতৎ ॥8॥ কঠোপনিষদ । বলী ২ মং ১৫॥ 

প্রশাসিতারং সর্বেষামণীয়াৎসমণোরপি । কুক্সীভং 
স্বপ্নধীগম্যং বি্যান্তং পুরুষৎ পরৎ ॥৫॥ 

এতমেকে বমন্ত্যগ্িং মনুমন্যো প্রজাপতিৎ। ইন্দ্রমেকে 
পরে প্রাণৎ অপরে ব্রন্দ শাশ্বতৎ ॥৬॥ মনু তৎ ১২। 
শ্লোঃ ১২২১২৩ ॥ 

স ব্রন্গা স বিষুও স কুদ্রস্সশিবঃ সোইক্ষর$ সঃ পরমঃ 
স্বরাট। ন ইন্দ্রঃ স কালাগ্লিঃ স চক্দ্রমা ॥৭॥ কৈবল্য 
উপনিষদ | 



:গ সত্যার্থ প্রকাশ । 

ইন্দরৎ মিত্রং বরুণমগ্রিমাহুরথো দিব্য স ্ুপর্ণে 
গরুত্বান্। একৎ সন্ধি প্রা বুধ] বদন্ত্যগ্রিৎ যম মাতরিশ্বান- 
মাহঃ ॥৮॥ ঝৎ মৎ ১। অনু ২২ সৎ ১৬৪ মৎ ৪১। 

ভূরসি ভূমিরশ্তদিতিরলি বিশ্বধায়! বিশ্ব ্ত ভূবনম্য ধত্রী। 
পুথিবীৎ ফচ্ছ পৃথিবীৎ দৃষ্হ প্রৃথিবীৎ মাহিওসীঃ ॥৯। যজুঃ 
অৎ ১৩ মৎ ১৮ ॥ 

ইন্দ্োমন্তী রোদমী পপ্রথচ্ছব ইন্দ্রঃ সূর্ধযমরোচয়ৎ | 
ইীন্দ্রেহ বিশ্বা ভূবনানি যেমির ইন্দ্রে স্বানাস ইন্দবঃ ॥১০। 
সামবেঃ ৭ প্রৎ ৩ অ৮ সৃৎ। ১৩ অং। ২খহখ। ৩ সুহ। 
২ মহ ॥ 

প্রাণায় নমে। বন্য সর্বমিদৎ বশে । যো ভূতঃ সর্বস্যে- 
শ্বরো যন্মিন্ৎ সর্বৎ প্রতিচ্টিতৎ ॥১১॥ অধর্ববেদ কাণ্ড ১১। 
অআৎ ২। সৃৎ ৪ মৎ ১॥ 

অর্থ--এস্বলে এই প্রমাণ লিখিবার তাশুপধ্য এই যে এই প্রমাণ হইতে গস্কারাদি 
নামে পরমেখর গৃহীত হয় 1 উভা পুর্রবেও লিখিত হইয়াছে। পরস্থ পরমেখরের কোন 

নামই সেরূপ অনর্থক নহে যেরূপ লোকে দরিদ্র হইলেও ধনপত প্রস্তুতি নামে কথিত 
হইয়া থাকে। ইহা হঈতে এইরূপ সিদ্ধ হইল যে, কোন স্থলে গৌণিক, কোন স্থলে 
কাশ্মিক এ৭ৎ অন্যস্থলে স্বাভাবিক অর্থ বাচিত হয়। ৩৬ আন নাম সার্থক যথ। (৩ খং 

ব্রক্ধ ) “অবতীত্যোম্ আকাশমিব ব্যাপকন্থাৎ খম্ সর্ধবেভ্যে। বৃহ হাত ব্রব"_-রক্ষ। করেন 

বলিয়! (8), আকাশের ন্যায় ব্যাপক বলিয়ু। € খ" ) এবং সর্বাপেক্ষা বৃহং ব'লর। (ব্রন্ম) 

ঈশ্বরের নাম ॥১॥ যাহার নাম ই এবং ধাহার নাশ নাই, তাহাকেই উপ্াসন। কর। 

উচিত অন্যকে নহে ॥২॥ সমগ্র বেদাদি শাস্ত্রে পরমেখরের প্রধান এব" স্বকীয় নাম (ও) 

বলিরা কথিত আছে, অন্য সকল নাম গোৌণিক ॥১॥ যেহেতু সমস্ত বেদ ও সকলপ্রচার 
ধন্মানুষ্ঠীন জপ তপশ্চৰণ মাহ র বর্ণন করেন এন বাহার প্রাপ্তি ইস্ছ: কর5ঃ ব্রবরধর্য।- 
শন স্বীকৃত হব ভহার নাম & এছন্শ লিখিত অছে ॥8॥ যিনি সক্কলের শিক্ষা্াত।, 

সুনম হইতেও সুমন, ন্বপ্রকাশ স্বন্ধপ এং সমাধিস্থ ( যোগী) বুদ্ধিণমা, তিনিই পরম 
পুরুব ইহ! জানিতে হই ॥৫॥ স্বপ্রকাশ বলির। “অগা, বিজ্ঞন স্বন্ধপ বলিনা। “মনু 
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সকলের পালনকর্ভা এবং পরমৈশ্বম্যবান্ বলিয়া “ইন্দ্র” সকলের জীবনমুল বলিয়। “প্রাণ 

এবং নিরম্ভর ব্যাপক বলিয়! পরমেশ্বরের নাম পব্রঙ্গ” ॥১॥ সনন জগততির আষ্ট৷ বলিয়া 

“ব্র্গা”, সর্বনব্যাপক বলিয়া “বিষু”, ঢরষ্টীকে দণ্ড দিয় রোদন করান বলিয়া “রুদ্র”, 

মক্গলময় এবং সর্ববকল।াণের কন্ঠ নলিয়! “শিব” | “যঃ সর্ববমশ্ন।তে ন ক্ষরতি ন বিনশ'তি 

ভদক্ষরম” 1১। যঃ “স্বয়ং রাজতে স স্বরাট” ॥২॥ “যোশ্গিরিব কাল; কলয়িতা গ্রলয়কর্ভ। 

স কালামিরীশরঃ ॥৩॥ ( অক্ষর ) অর্থাঙ স্ববদত্র ব্যাপ্ত অবিনাশী । (স্বরাট ) অর্থাৎ স্বয়ং 

প্রকাশ দগরূপ এবং ( কালাগ্নি ) মর্থাৎ প্রলয়কালে সকলের কাল এনং কালের কাল 

বলিয়া পরমেশ্খরের নাম কালাম ॥৭॥ (ইন্দ্র মির ) ঘে এক অদ্বিতীয় স্ত্য রঙ্গ বসু 

গাছেন, ভাভারই ইন্দ্রাদি সকল নাম। 

“ছামু শ্ুদ্দেমু পদার্েষু ভবে দিব্য” এশোভনানি পানি পালনানি পুণানি কম্মাণি 

প শস্য সক “যে গুর্বাত। স গরুছ্যান্” “যো মাতরিশ। বায়ুরিব বলব!ন স মাতক্রিশ্বা” ॥ 

যিনি প্রকৃত্যাদি দিব্য পদার্থে ব্যাপ্ত, (পণ) বাহার পালন এবং কম্ম সবল পুর্ণ, বাহার 

মাত্বা অর্থাৎ স্বরূপ মত মিনি বায়ৃতুল্য অনন্ত এনং বলবান্ হয়েন, এরূপ পরমাত্বা। 

»জ্জন্য দিবা, সুুপণ্, গক্ত্থান এবং মাতরিশ্পা নামে কথিত হয়েন। শেষোক্ত নামেব 

হর্থ পরে লিখিত হইবে ॥৮॥  (ভমিরসিঃ ) “ভবতি ভতানি যস্থাং সা ভূমিচ” ঈশ্দর 

হইতে সমস্ত ভূত ও প্রাণী উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহার নাম “ভূমি” । শেষোক্ত নামের অর্থ 

”রে লিখিত হইবে । $৯॥ ( ইন্ড্রোমহা। ) এই মন্ত্রে ইন্দ্র পরমেশ্বরেরই নাম বলিয়া 

এভ প্রমাণ লিখিত হইয়াছে ।  0১০॥ € প্রাণায়) যেকপ সমস্ত শরীর ও 

ইন্দ্রিয় সকল প্রাণের অধীন হইয়। গাকে তদ্ূপ, সমস্ত জগং পরমেখরের অধীন হইয়া 

আাছে। ॥১১॥ পুব্বোক্ত প্রমাণ সকলের যথা অথ জানিয়। এই সকল নাম করিলে 

পরমেশরেরই গ্রহণ হয়; কারণ ওম্ এবং অগ্লাদি নামের মুখ্য অথ হইতে পরমেশ্খরেরই, 

গ্রহণ হয়। যেরূপ ব্যাকরণ, নিুক্ত, ব্রাহ্মণ ও সুত্রাদির খষি ও মুণিগণকৃত ব্যাখ্যানে 

পরমেশরের গ্রহণ দৃষ্ট হয়, তজপ গ্রহণ করা সকলেরই উচিত। পরম্ক “৪” 

হহাঁ কেবল পরমাতআারই নাম। অগ্নি মআাদি নাম হইতে পরমেশ্বরের গ্রহণ বিষয়ে 

প্রকরণ ও বিশেষণ, নিয়মকারক হইয়। থাকে । হন হহাতে এইমাত্র সিদ্ধ হইল যে, 

যে মে স্থলে স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা প্রভৃতি প্রকরণ হইবে এবং সর্ববজ্ঞ, 

ব্যাপ্ক, গুদ্ধ, সনাতন 'ও স্গ্টিকর্তী। প্রভৃতি বিশেষণ লিখিত হইবে সেই সেই স্থলে 

উক্ত নাম হবার পরমেশ্বরের অর্থ গুহীত হইবে। হার ঘে ষে স্থলে নিন্নলিখিতরূপ 
প্রকরণ হয় যথা £-- 

ততো বিরাডজায়ত বিরাজে। অধিপুকুষং। শোত্রাৎ 
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বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্রিরজায়ত। তেন দেবা অযজন্ত। 
পশ্চাড্ুমিমথো পুরঃ। যজুঃ অঃ ৩১। 

তস্মাদ্বা এতস্মীৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভতঃ। আকাশী- 

দবায়ুঃ। বায়োরমিঃ। অগ্নেরাপঃ। অন্ভ্যঃ পৃথিবী । প্রথিব্য। 
ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোহন্নম্ | অন্নাদ্রেতঃ | রেতমঃ পুরুষঃ। 
স বা এষ পুরুষোইন্নরসময়ঃ ॥ তৈত্তিৎ উপণ ব্রহ্ষাবন্লী অ ১। 

ইহা! তৈত্তিরীয় উপনিষাদর বচন। এই সকল প্রমাণে বিরাট. পুরুষ, দেব, 
আকাশ. বায়ু, আগ্সি, জল ও ভূমি আাদি নাম লৌকিক পদার্থের হইয়া থাকে । 
কারণ যেলে স্থলে উংপন্তি, স্থিতি. প্রলয়, অল্লঙ্, জড়, দশটা আদি বিশেষণ লিখিত 
জর. সেই সেই স্থলে পরমেখরের গ্রহণ হয় 'না। : পরমেশ্বব উগুপন্ভি প্রভৃতি 

বাবার হইতে পৃথক এস উলিশিত মন্ত্রে উৎপত্তি প্রক্তহি বাবারে উল্ঞ 
হইয়াছে, এইজন্য উক্ত স্থলে বিরাট আদি নাম হইতে পরষাম্বার গ্রহণ না হইয়: 

সংসারী পদার্থের গ্রণ হইয়া থাকে । কিন্তু যেবে স্থলে সর্ধজ্ভাদি বিশেষণ প্রযুক্ত 

পাকে সেই সেই স্থলে পরমাতআার এব যে নে স্যলে উচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্র, সুখ. ছুঃখ 

এবং অঙ্পজ্জাদি বিশেষণ প্রযুক্ত থাকে, সেই সেই স্যলে জীবের গ্রহণ হইয়! থাকে 

এইক্সপ সর্ব বুনিতে হইবে । কীরস পরমেশ্ধরের জন্ম ও মরণ কখন হয় না' এউ- 
জন্য নিরাটু শাদি নাম হইতে এব জন্ম আদি বিশেষ" চইন্ে জগাতের জড় এন, 

জ্রীবাদি পদার্থের ঠরাতণ কর! উচিত. পরমেশরের নহে । যেরূপ প্রমাণান্বসারে 

বিরাট গাদি নাম হইতে পরমেশখরের গ্রহণ হইয়া থাকে নিম্বলিখিত প্রমাণ সকল 

তদ্ধপ জানিতে হানে । অথ ওষ্কারার্থঃ। (বি) উপসর্গ পূর্বক (রাজ, দীপ্তে) 
এই ধাতুর উত্তর “ক্ষিপ প্রশ্ায় করিয়া “বিরাট শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে। “যে! 
বিবিধণ নাম চরাশচর” জগ রাজয়তি প্রকাশয়তি স বিরাট” । বিবিধ অর্থাৎ 

বন্তপ্রকার জগতকে প্রকাশিত করেন বলিয়া বিরাট নামে পরমেশরের গ্রহণ হইয়া 
থাকে! (মঞ্চ গতিপুজনয়োঃ ) ( অগ. আঅগি এবং ইণ ) ইহারা গভার্থক ধাতু, ইহা 

হইতে “আগ্লি” শব্দ সিদ্ধ হয়। : “গতেন্ত্রয়োহরথীত” | জ্ানং গমনং প্রীপ্তিশ্চেতি, 

পুজনং নাম সশকার£। “যোহঞ্চেতি অচ্যতেহগত্যঙ্গত্যেতি সোহয়মগ্িঃ” | পর- 

মেশ্বর জ্ঠানম্বরূপ ও সর্বজ্ঞ এব" জ্ঞানিবার, প্রাপ্ত হইবার এবং পুজ!| করিবার 

যোগ্য হয়েন বলিয়া তাঁহার নাম অগ্নি। (বিশ প্রবেশনে ) এই ধাতু হইতে “বিশ্ন”” 

শব্দ সিদ্ধ হইয়। থাকে । “বিশস্তি প্রবিষ্ানি সর্ববাণ্যাকাশাদীনি ভূতানি যন্মিন্ যো 

ঞ 
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বাঞহুকাশাদিমু সর্বেনষু ভূতেষু প্রনিষ্টঃ স “বিশ্ব?” ঈশরঃ” ধাহাতে আকাশাদি সম ভূত 

প্রবেশ করিয়া থাকে অথবা যিনি উহাতে ন্যাপ্ত হইয়! রহিয়াছেন দেই পরমেশারের 

নাম “বিশ” | এই সকল নাম অকার মার হইতে গুহীত হয়। "জ্যোতির্বৈ হিরণ্যং 
েজোবৈ হিরণ্যমিত্যৈতরেয়ে, শতপণে চ ব্রাঙ্গণেগ দমে! হিরণ্যানা” সুষ্যাদীনাং 
তেজসাং গর্ভ উতপত্তিনিমিন্তমধিকরণ” স ভিরণাগর্ভঃ," ধা হইতে সূধ্যাদি তেজঃসস্প্ন্ন 
"লাক উৎপন্ন হইয়া মীহার শআাধারে রভিয়াছে অথবা যিনি সুর্ধাদি তজঃম্বরূপ 

পদার্থের গর্ভ, নাম, উৎপত্তি এবং নিবাসস্তান ভয়েন দেই পরমেখরেব নাম তিরণাগর্ত 

হইয়া থাকে । ইহাতে যজুনেদের মন্ত্র প্রমাণ আছে 2-_ 

হিরণাগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতং পতিরেকঃ 
আসীং। স দাধার পুথিবীৎ গ্যামুতেমাৎ কট্মৈ দেবায় 
হবিষা বিধেম। যজুঃ অঃ ১৩। মৎ ৪ ॥ 

উত্তাদি স্তলে “হিবণাগভ” হইতে পরমেশ্ররেরউ গ্রহণ হইয়। পাকে । ( বা গতি- 

গন্ধনয়োঃ ) এই ধাতু হইতে “বায়ু” শন্দ লিদ্ধ তয়। ( গন্ধনং ভিংসনং ) “যে বাতি 
চবাশ্চর” জগদ্ধরতি বলিনাং বলিষ্ঠঃ স বায়ঃ” ঈশ্বর চরাচর জগতের ধারণ জীবন ও 

পলয় করেন বলিয়। এবং সমগা বলবান আপক্ষা বলিষ্ঠ বলিয়া তাভার শাম “বায়ু” হইয়া 

থাকে । (তিজ নিশানে ) এই ধাতু ভঈতে “৫তজঃ. এব উভার উত্তর “তদ্দিত” প্রতায় 

করিয়া “তৈজস”" শব্দ,সিদ্দধ হইয়া থাকে যিনি স্বয়ং প্রকাশন্বজপ এবং সুধ্যাদি 

তেজস্বী লোকের প্রকাশকারক "সই ঈশ্বরের নাম “তিজস" হইয়াছে । এই সকল 

নশম উকার মাত্রা হইতে গ্রভীত হয়। ( ঈশ এএর্যো ) এই ধাতু হইতে “ঈশ্বর” 

শব্দ সিদ্ধ হয়। “্য ঈষ্টে সর্বৈরশর্যাবান বন্ততে স ঈশ্বরঃ ৷  পরমেশ্বরের সতা 
নিচারশীল জ্ঞান থাকায় এব* তাহার অনস্ভত এশ্শযা আছে বলিয়াই ভাঁভার নাম ঈশ্বর | 

€ দে অবখগুনে ) এই ধাতু ভউতে “অদিতি” এবং ইভাতে "তদ্ধিত” প্রতায় করিয়া 

“মআাদিতা” শব্ধ সিদ্ধ ভইয়। গাকে । “ন বিছ্ভতে বিনাশো যস্যা সোহযমদিতি: অদিতিরেব 

“আাদিত্যঃ” ৷ ধাহার কখন বিনাশ নাই. তাদ্দশ ঈশ্বরের নাম “আদিতা”। 

(জ্ভঞা অববোধনে ) “প্র” পুর্ববক "জ্ঞা” ধাতু হইতে “প্রজ্ঞ” এব? ভাতে “তদ্ধিত” 

প্রতায় করিয়া! “প্রাজ্৪” শব্দ সিদ্ধ ভয়। “যঃ প্রকুষ্টতয়া চরাচরস্থ জগতো। বাবহারং 

জানাতি স প্রজ্ঞঃ+ প্রজ্ঞ এব প্রাজ্ঞ” | ঈশ্বর নিভ্রাস্ত ভ্গানযুক্ত ভইয়া সমগ্র 

চরাচর জগতের ব্যবহার যথাব জানিয়। থাকেন বলিয়। তাভার নাম “প্রাজ্ঞ” | 

এই সকল নামার্থ মকার হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। যেরূপ এস্থলে এক এক 
মাত্রা ভইতে তিন তিন অর্থ ব্যাখাত হইয়াছে তদ্রপ জন্য নামার্থও ওক্করি হইতে 
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জানা বায়। (শক্বোমিত্রঃ শং বং) এই মন্ত্রে যে মিত্রাদি নাম আছে, 
উহ্াও পরমেশ্বরের নাম। কারণ স্ত্বতি, প্রার্থনা ও উপাসনা শ্রেষ্টেরই কর! হয়। 
শ্রেষ্ঠ তাহাকেই বলা যায় যিনি গুণ, কর্ন, স্ব্তাব এবং সত্য ব্যবহারে সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ হয়েন। সমগ্র শ্রেষ্ঠ বস্ব ও জীব হইতে ধিনি অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ তাহাকেই 
পরমেশ্বর বল! যায়। তাহার তুলা কখন কেন নাই, ছিল না! এবং হইবে না। যখন 
তাহার তুল্য কেহ নাই, ভখন কেহ তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিরূপ হইতে পারে ? 
যেন্ধুপ পরমেশ্মরের সত্য, হ্যায়, দয়।. সর্দবশক্তিমত্ত! এবং সর্ববজ্ঞ্বাদি অনস্ত গুণ আছে, 

তদ্রপ অন্ত কোন জড় পদার্ধের বা জীবের নাই। যে পদার্থ সত্য, তাহার গুণ, 

কণ্ম এবং স্বভাব সত্য হইয়া থাকে, এইজন্য পরমেশ্বরেরই স্ততি, প্রার্থনা এবং উপাসন। 
করা মন্ুষোর উচিত এব, তদ্িত্র অন্ত কাভরও উপাসনাদি কর। উচিত নহে । একারণ 

যেরূপ ক্রক্ষা, বিষু ও মহাঁদেব নামক পুর্ববকালীন বিদ্বান মহাশয়গণ তথ! দৈতা দানবাদি 
নিকৃষ্ট মনুষ্য এব" অন্য সাধারণ মনুধ্গণণ্ কেবল পরমেশ্বরে বিশ্বাস করচ্; 

তাভারই স্থৃতি, প্রার্থনা! এব" উপানন। করিয়াছিলেন এব" গ্চিন্ন আন্য কাহারও উপ: 

সনাদি করেন না ; সেইরূপ আমাদিগের সকলের কর; উচিত। 'এবিষয়ের বিশেষ 

বিচার মুক্তি এব: উপাসন! বিষধে (প্রস্তাবে ) কর। যাইবে । 

( প্রশ্ন) মিত্রাদি নাম হইতে সখা এব" ইন্দ্রাদি দেবত| প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অর্থ আছে, 

স্বতরাং উহারই গ্রহন কর] আবশ্যক । (উত্তর) এস্থলে উক্ত অর্থ গ্রহণ কর, 

উচিত নহে । যেহেতু মনুষ্য মাত্রেই কারও মিত্র কাভার ব। শত্রু এবং অপরের পক্ষে 
উদ্াাসান এইনপ দেখিতে পাওয়া যায় । এই জন্য মুখার্থে মিতরশকে সখ! আদি গ্রহণ 

হইছে পারে ন'। পরমেখর সমস্ত জগতের নিশ্চিত মিত্র, তিন কাহারও শত্রু 

নভেন এব কাহারও পক্ষে উদাসীন নেন । তিনি ভিন্ন কেহই যধন এবীপ হইতে 

পারে না, এই জন্য এস্থলে কেবল পরমেশ্বরেরই গ্রহণ :5ইতেছে । অবশ্য গৌশ 

অর্থানুসারে মিত্রাদি শব্দ দ্বারা সুহৃদাদি মন্ুষ্যেরও গ্রহণ হইয়া থাকে | (ঞ্িঃ মিদা 

স্েভনে ) এই ধাতু হইতে গুণাদিক “ভ্ত” প্রত্যয় করিয়া “মিত্র” শব্দ সিদ্ধ হইগাছে। 

“মেছাতি ন্িহাছি সিহাতে ব' স মিত্রঃ”' পরমেখর সর্নাপেক্ষা স্নেহ ও গ্রীতি করিবার 

যোগা বলিথা, তাহার নম “মিত্র” ভইথাছে। ( বুঞ বরণে, বর ঈপ্লায়াম্) এই 

ধাতু হইতে উনাদি “উনন” প্রত্যা্র ভইয়। “বরুণ” শব্দ সিদ্ধ হয়। “ঘঃ সর্ববান 

শিষ্টান্ মুমুক্ষুন ধন্মাক্মনো বৃণোত্যথব। বঃ শিষ্টেমুুক্ষৃভিধপ্মীক্স ভিত্রিযতে বর্ধ্যতে ব 
স বরুণঃ পরমেশরঃ” ধিনি আত্মযোগী, বিহ্বান্, মুসুক্ষু এবং ধন্মাত্ম। দিগকে স্বীকার 
করেন অথবা শিষ্ট, মুমুক্ষু এব" ধন্মাত্স।দিগের গ্রহণীয় হঝেন তাদৃশ ঈশ্বরের নাম 

“বরুণ” ।. অথব। “বরুণে। নাম বরঃ শ্রেষ্ঠ£” পরমেশ্বর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
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উহার নাম “বরুণ” । (খ গতিপ্রাপণযোঃ ) এই ধাতু হইতে “যত প্রত্যয় 

করি “অধা” শব্দ সিদ্ধ হয় এবং “অধ্য” পূর্বক ( মামানে ) এই ধাতুর উত্তর 

“কনিন্” প্রত্যয় করিলে “অধ্যমা” শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে ! “যোহ্ধ্যান্ স্বামিনে: 
স্যায়াধীশান্ মিমীতে মাগান্ করো'ত সোত্ষ্যমাণ | যি'ন সত্য ও ন্যায়কারী লোকদিগের 

মান বৃদ্ধি করেন এবং পাপী ও পুণ্যবান্ লোকদিগের পাপ ও পুণ্যের ফলের 

যথাবহ বিধান করেন সেই পরমেশ্রের নাম “অর্ধামা” | €(ইদি পরমৈশর্যে ) 
এই ধাতুর উপর “রন” প্রত্যয় করা “ইন্দ্র” শব্দ সিদ্ধ হয়ু। “ণষ ইন্দত 

পরমৈশ্ব্ধ্যবান ভবতি স ইন্দ্র; পরমেশ্সর?” | পরমেশ্বর অখিল এশবধ্যযুক্ত বল! 
তাহার নাম ইন্দ্র হইয়াছে । “বৃহৎ” শব্দ পুর্নক ( পা রক্ষণে ) এই ধাতৃতে “ডতি” 

প্রতায় করিলে বৃহৎ শব্দের কারের লোপ এব স্ভাগম হওয়াতে “বুহস্পতি” শব্দ 

সিদ্ধ হইয়। থাকে । “বে বুৃহতাং আকাশাদীনাং পততিঃ স্বামী পালফ়িতা স বুহস্পরঠ?? 

যিনি বৃহৎ হইতেও বৃহ ও বৃভত আকাশাদি ব্রঙ্গাণ্ডের স্বামী তাদৃশ পরমেম্বরের নাম 

বৃহস্পতি । (বিশল, ব্যাপ্তি) এই ধ'তুতে “নু” প্রায় ভইয়া "বিষুঃ” শব্দ সিদ্ধ হয়। 
-বেবেছি ব্যাপ্তি চরাচরং জগ সঃ বিষু৪27। চর এবং অচর (স্থাবর ও জঙ্গম ) 

জগচে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন বলিয়! পরমাত্বার নাম “বিষুঃ” হইয়ছে। “উরুমহান 
ক্রম; পরাক্রমো যন্ত স উরুক্রমঃ” । অনন্ত পর.ক্রমধুক্ত হওয়াতে পরমাত্মার নাম 
'-উর্ুক্রম” হইয়াছে । যে পরমাহা ( উরুক্রমঃ ) মহা-পরাক্রমধুক্ত ( মিত্র ) সকলের 

স্বর এবং অবিরোধী হয়েন, উক্ত (শম্) স্ুখকারক. ( বরুণ? ) সর্ধশ্রে (শম্) 
স্খস্বরূপ ( অযাম! ) ন্যাগাধীশ ( শম্) স্থবপ্রচারক, ( উন্দবঃ ) সব্রৈশধ্যবান্ এবং €শম্ ) 
সব্রৈশ্বধ্যদা হা, (বুঃস্পতঃ ) সর্ববাধিষ্ঠাতা, €( শম্) বি্যাপ্রদ এব (বিঝুঃ) সর্ববব্যাপক 

পরমেশ্বর ( নঃ) আমাদিগের কলাণকারক € ভখতু ) হউন্। 

( বায়ো তে ব্রহ্মণে নমোল্ত ) ( বৃহ বৃহি বৃদ্ধ ) এই ধাতু হইতে “ত্র” শব্দ সিদ্ধ 
হইয়া থাকে। যিনি সকলের উপরে বিরাজমান, সব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও অনস্তবলযুক্ত 

পরমাত্ব। হন, তাদৃশ ব্রহ্মকে আমি নমস্কার করিতেছি । হে পরমেশ্বর ! ( ত্বমেব 

প্রতাক্ষম্ব ্দগাসি) আপননই অন্তর্বামিরূপে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম (ত্বামেব প্রত্যক্ষং বর্গ 

বদদিষ্যামি ) আমি আপনাকেই প্রতাক্ষ ব্রহ্ম কহিব। কারণ আপনি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত 

হইয়া সকলকে নিতা প্রাপ্ত হইতেছন । (খতং বদধ্যামি) আপনার যে ষথার্থ বেদস্থ 

আজ্ঞা, আমি সকলের জন্য উহ্ারই উপদেশ এবং আচরণ করিব। ( সা বদিষ্যামি ) 
আমি সত্য বলিব, সত্য মানিব এবং সত্যেরই ( অনুষ্ঠান ) করিব। ( তন্মামবতু ) অতএব 
আপনি আমার রক্ষাসাধন করুন । ( তদ্বন্তারমবতু ) আমাকে আপ্ত ও সত্যবক্তা স্বরূপে 

আপনি আমার রক্ষণসাধন করুন; আপনার আজ্জীতে ষেন আমার বুদ্ধি শ্থির হইয়! 

চব 



১৩ সত্যার্থ প্রকাশ । 

কখন বিরুদ্ধ না হয়। কারণ আপনার আঙ্ঞাই ধশ্ণ এবং যাহা উহার বিরুদ্ধ তাহ! 

অধন্ম। (অবতুমামবন্ত বক্তারং ) এ স্থলে দ্বিরুক্তি পাঠ অধিকার্থ অর্থাৎ গুরুত্বভাব 
প্রকাঁশার্থ বুঝিতে হইবে । যেরূপ “কশ্চিত কঞ্চিৎ প্রতিবদতি বং গ্রামং গচ্ছ গচ্ছ” | এস্থলে 
দ্বিরু-ক্ত ক্রিয়ার উচ্চারণ দ্বারা “তুমি শীঘ্র গ্রামে যাও” ইহা সিদ্ধ হইয়া! থাকে । এন্থলেও 
আাপনি মামার অবশ্য রক্ষা সাধন করুন অর্থাৎ যাহাতে আমি ধর্মে স্তিরত। লাভ করিতে 

পারি এবং অধন্মে ঘ্বণ। করিতে সমর্থ হই তজ্জগ্য আমার উপর আপন্ন কপা করুন, তা! 

হইলে আমি হতিশগ্র উপকূত মনে করিব। (৩ শানস্তিঃ শান্তি? শান্তিঃ) ইহাতে তিনবার 

শান্তি পাঠের প্রয়োজন আছে । এই সংসারে ত্রিবিধ তাপঅর্থাৎ তিন প্রকার দুঃখ আছে। 

প্রথমতঃ “আধাত্বিক দুঃখ” অর্থাৎ যাহ! নিজ শরারে হইয়। পাকে ; য্থা_ অবিদ্যা, রাগ, 

গেষ, মূর্খতা ৪ জ্বর গীড়াদি। দ্বিতীয় “শগাধিভৌতিক দুঃখ” শর্থাৎ যে দুঃখ শত্রু, বাত্র ও 
সর্পাদি ভূত ন। প্রাণী হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় । তৃতীয় -আধিদৈবিক দুঃখ” অর্থাৎ যে দু 

অতিবৃষ্টি, অতিশীত. অত্যুষ্ণত। এব" মন ও ইন্দ্রিয়ের অশান্তি জন্য উৎপন্ন হয়। এজন্য 
প্রার্থন৷ ভে পরমাত্বন ' আপনি এই তিন প্রকার দুঃখ ব। তাপ হইতে পৃথক রাখিয়া 
আমাদিগকে সব্বদা কল্যাণকর কন্মে প্রবৃন্ত রাখন। কারণ আপনি কল্যাণস্ব্ূপ হইয়া 

সমস্ত সংসারের কলাণকর্া এব: ধাশ্মিক ও মুমুক্ষ লোকদিগের কল্যাণদাতা। এই 

নিমিত্ত শাপনি নিজ করুণ! প্রকীশপুর্নফ সকল জীবের হৃদয়ে প্রকাশিত হউন, 

নাহাতে সমস্ত জব ধন্মাচরণে প্ররুস্ত ও অধশ্মীচরণ তাগ করতঃ পরমানন্দ প্রাপ্ত 

হইয়। তাপত্রথ হইতে পৃথক্ থাকে । “সুধ্য আাত্বা জগতস্তম্কুষশ্চ, এই যজুর্রেদীয় বচনে 

'জগতঃ” হাথাৎ চেতন প্রাণী ও জঙ্গম ব। চলনশীল পদার্থের এবং “তস্কুব” অর্থাৎ 

শপ্রাণীর অথাৎ পৃথিকী আদি স্থাবর জড় পদাথের আত্মা! স্বরূপ হওয়াতে এবং স্বপ্রকাশ 

স্বরূপ হইয়া সকলের প্রকাশকারক বিধায় পরমেশরের নাম “সুষ্য” হইয়াছে | 

। অত সাততাগমনে ) এই ধাভ ভইতে “মাতু। শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । “যোহততি 

বাপ্পোতি স আত্ম!" যিনি সমস্ত জীবাদি জগতে নিরম্তর ব্যাপক হইয়া রহিয়াছেন : 

“পরশ্চাসাবান্া। চ ম হাস্ুত্যে। জীলেভ্যঃ সুক্মেভা পরোগতিসুক্ষা; স পরমাত্মা” যিনি 

সমস্ত জীবাদি অপেক্ষ। শ্রেষ্ট এব' জীব, প্রকৃতি ও আকাশ অপেক্ষাও অতিসূক্ষম ব। সুষ্ষ্র- 
তম এব সমস্ত জাবের অন্তর্যামী আমু।, এজন্য সেই ঈশ্খবরের নাম 'পরমাত” । সাম্য 

বিশিষ্টের নাম ঈশ্শর | “ম ঈশ্বরেম সমর্থেয়ু পরম: শ্রেঠঃ স পরমেশ্বরঃ" যিনি ঈশ্বর অথাৎ 
সামথাবিশিষ্টের মপো সামর্থ-তম, শীহার ভুলা কেহই নাই, হাহার নাম পরমেশ্বর | 
( মুঞ্ শভিষবে' নুঙ প্রাণিগর্ভবিমোচনে ) এই ধাতু হইতে “সবিতা” শব্দ সিদ্ধ 

হইয়াছে । “মন্চিষবঃ প্রাণিগঞ্ভবিমোচনং চোতপাদ্দনম্। বশ্চরাচরং জগৎ হৃনোতি 

সতে বোত্প্রাদয়তি স সাবিত পরমেশখরঃ পরমেশর সমস্ত জগতের উৎপত্তি করেন 
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বলিয়া তাহার নাম “সবিতা” হইয়াছে । ( দিবু ক্রীড়াবিজিগীধাব্যবহারছ্যাতিস্ততিমোদ- 
মবস্বপ্নকাস্তিগতিযু ) এই ধাু হইতে “দেব” শব্দ পিদ্ধ হইয়াছে । (ক্রীড়া) যিনি 
শুদ্ধ জগতের ক্রীড়া করাইতে ইচ্ছা! করেন । ( বিজিগীষা ) যিনি ধাশ্মিক :লোকদিগকে 

জয়ুযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। (ব্যবহার ) যিনি সমস্ত চেষ্টার সাধন এবং উপসাধন 
দান করেন। (দ্যুতি) যিনি স্বয়ংপ্রকাশ স্বরূপ হইয়া সকলকে প্রকাশ করেন। 

(স্ততি) ষিনি প্রশংসার যোগ্য । ( মোদ) যিনি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়া! অপরকে 
আানন্দ প্রদান করেন ; ( মদ ) ষিনি মদন্মত্তদিগের তাড়না করেন: (ম্বপ্প) যিনি সকলের 

শয়নার্থ রাত্রি এবং প্রলয় বিধান করেন; (কান্তি । যিনি কামনা যোগা ; (গতি) 
যিনি জ্ঞান স্বরূপ, এরূপ পরমেশরের নাম “দেব” হইয়াছে । অথবা “যো দীব্যতি 
ক্রীড়তি স দেন:” । যিনি নিজম্বজূপে আনন্দ সহকারে সয়ং ক্রাড়। করেন মথবা অন্যের 

সাহায্য ব্যতরেকে ক্রীড়াবান সহ্জস্বভাব দ্বার| সমস্ত জগতের সৃষ্টি করেন, কিন্থা 

যিনি সমস্ত ক্রীড়ার শাধারস্বন্ধপ বিরাজিত রহিয়াছেন । “বিজিগীষতে নল দেব যিনি 
সকলের বিজেতা এবং স্বয়ং অজেয় অর্থাৎ ধাহাকে কেহ জয় করিতে পারে না । “বাবহার- 

যতি স দেবঃ" | যিনি শ্যায় এবং অন্তায় ব্যবহীরের জ্ভাতা এবং উপদেষ্টা । “যশ্চরাচরঃ 

জগণ্ড দ্োতয়তি” । যিনি সকলের প্রকাশক “যঃ স্তয়তেস দেবঃ” 1 যিনি নকল মনুষ্যের 
প্রশংসার যোগা এব" নিন্দার অযোগা । “যো মোদয়তি স দেব: যিনি স্বয়, আনন্দস্মরূপ 

হইয়া অপরের আনন্দোৎপাদন করেন ও বাহার দুগখের লেশমাত্র নাই । “যে! মাছ্যতি 

স দেবঃ"। যিনি স্বয়ং ভর্ববিশিষ্ট এবং অপরকে দুঃখ হইতে পৃথক্ করেন । যঃ স্বাপয়তি 
স দেব” । যিনি প্রলয়কালে অব্যক্ত । প্রকৃতি ) মধ্যে জীব সকলকে নিদ্রিত (স্থবুপ্তি) 

অবস্থায় রাখেন । “যঃ ক।ময়তে কাম্যতে বা স দেবঃ" যীহার কামন! সত্য এবং ফাভার 

প্রাপ্তিকামনা শিষ্ট লোক সকল করিয়া থাকেন : 'যে। গচ্ছতি গম্যতে ব! স দেবঃ; | যিনি 

সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত এবং ঘিনি জানিবার যোগা ইত্য'দ গুণযুক্ত পরমেশখরের নাম "দেব হইয়া 
থাঁকে | (কুবি আচ্ছাদনে ) এই ধা হইতে “কুবের” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । “যঃ সব্ব 

কুবতি স্বব্যাপ্তযাচ্ছাদয়তি স কুবেরে! জগদীশ্বরঃ” । পরমেশ্বর স্বব্যাপ্তি দ্বার সকলকে 
আচ্ছাদন করেন বলিয়৷ তাহার নাম “কুবের” হইয়াছে । (প্রথ বিস্তারে ) এই ধাতু 
হইতে “পৃথিবী” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে ' “যঃ প্রথতে সর্ধবজগদ্িস্তূণাতি স পৃথিবী” পরমেশ্বর 
সমস্ত বিস্তৃত জগতের বিস্তারকর্তা বলিয়া তাহার নাম "পৃথিবী" । । জুল ঘাতনে । এই 

ধাতু হইন্তে "জল" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । “জলতি ঘাতয়তি ছুষ্টান্, সংঘাতয়তি অব্যক্ত- 
পরমাণ্াদীন তদ্ ব্রহ্ম জলম্” । যিনি ছুষ্টদিগকে তাড়ন করেন অব্যক্ত ও পরমাণু- 

দিগকে পরস্পর সংযুক্ত ও বিষুস্ত করেন সেই পরমাত্মাকে “জল” বলা যায়; 
(কাশ দীপ্ত ) এই ধাতু হইতে “আকাশ” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে ' "যঃ সর্বতঃ সবং 



-১২ সত্যাথ প্রকাশ । 

জগণ্ড প্রকাশয়তি স মাকা1শঃ” 1 পরমাত্বা সর্দবদিকে জগতের প্রক1শক বলিয়া তাহার 

নাম “আাকাশ” হইয়াছে ।  অদ ভক্ষণে ) এই ধাতু হইতে 'ণ্সন্ন” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । 

ভগ্ঠতেহত্তি চ ভূতানি তম্মাদন্নৎ তদুচ্যতে ॥১॥ 
আহদন্লমহন্নমহমন্নম. | অহমন্নাদোহমন্নীদোহমন্নাদঃ ॥২। 

টতত্তঃ উপনিঃ | অন্ুবাক ২।১০॥ 
আন্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥ বেদান্তদর্শনে । অঃ ১। পাৎ ২। 

সুঃ ৯ | 
অথ্--যিনি সলকে আস্থে রাখিবার এবং সকলকে গ্রহণ কর্ববার “যোগ্য । গিনি 

চরাচর জগত+ হাহণ করিয়া থাকেন এজপ ঈশ্বরের সপ, "অমাদ" এবং অত্ত।” 
নাম হইয়াছে । এহানে তিন বার পাঠ কেবল আদরার্থ জানিবেন । উড়প্পর ফল মণো 
যেকপ কুমি উৎপন্ন হইয়া উহ্ভারই ভিতর শবস্তান করে এবং সময়ে নষ্ট হইজ। যায় 
্ধপ, পরমেশ্বরের মধ্য সমগ্র জগতের অবন্তান ও লয়াদ হইয়া থাকে । (বস নিবাসে। 
এই ধাতু হইতে "হই? শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । "'নসন্ভি ভউষ্তানি যন্বিমথব। যঃ সনেরিষ্ 

বসতি স বশ্তুরীম্বর£” | ব'হাতে সমগ্র আকাশাদি ভূ বাস ( আবস্থান ) করে এব" মিনি 

«ই সকলের মধো বাস করেন (সই পরমেম্রের নাম “লস্ট হইয়াছে । | ক্ুদিন 

অশ্রুবিমোচনে ) এই ধাভর উত্তর "“ণচ৮" প্রভায় করিয়া “রুদ্র” শব্দ সিদ্ধ হযু। 

যো রোদয়ত্ন্যায়নারিণে! জনান্ স রুদ্রেঃ” । পরমেশ্বর ভুক্ষণ্মকারিদিগকে রোদন 
বর'ন এজন্য তাহার নাম “রুদ্র? হইয়ছে। 

“যন্মনস! ধ্যায়তি তদ্বাচো বদতি। যদ্বাচাবদতি তৎ 
কর্শপণা করোতি । যৎ কর্মণী করোতি তদভিসম্পদ্ভতে ॥” 

ইহা বজুন্বেদের শতপথ ব্াহ্ধণোক্ত বচন । জীন মনে যেন্ধপ চিন্তা করে, তাহাই 
চনে প্রকাশ করে, যাহ বচনে প্রকাশ করে তাহাই কাধ্যরূপে সাধন করে এবং মাতা 

কামো সাধন করে তাহাই প্রাপ্ত হয়। ইভা হইতে এই সিদ্ধ হইতেছে মে জীব যেন্ধপ 

কাধ্য করে, তদ্রপই ফল লান্ড করে । নখন দ্ুহ্গম্মকারী জাব ঈশ্বরের শ্যায়ব্যবস্থান্ু- 

সারে দ্ঃখরূপ ফল লাভ করে, তখনই সে রোদন করে এবং এইরূপে ঈশর ন্বাহাকে 

রোদন করান। এইজন্য পরমেশ্খবরের নাম “রুদ্র” হইয়াছে । 

আপোনারা ইতি পোক্ত আপো৷ বৈ নরসূনবঃ | 

তা ষদস্যায়নৎ পূর্ববং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥” 
মন ॥ আং১॥ শ্বোঃ ১০ ॥ 



প্রথম সমূল স। ১৩ 
জল এবং জ্রীবদিগের নাম “নারা”। এই "নারা” অর্থাং ভুল ও জীব যাহার 

নিব!সস্থান সেই সর্ধজীববাাপক পরমাত্বার নাম "নারারণ” হইয়াছে । (চদি আহলা- 
দানে) এই ধাতু হইতে “চন্দ্র” শব সিঙ্গ হইধাছে । দ্যশ্চন্দতি চন্দয়তি বা চন্দ£” | 
মিনি আনন্দ্রূপ এবং সকলকে ছানন্দিত করেন এরূপ ঈশখরের নাম “চন্দ্র” হইয়াছে । 

€ মগি গত্যর্থকঃ) পাতে “মঙ্গেরলচ পুর দ্বার! “মঙ্গল” শন্দ সিদ্ধ হইয়াছে । 
*ম1 মঙ্গতি মঙ্গয়তি বা স মঙ্গল” 1 হানি স্বয়ং মঙ্গল স্গব্ূপ এবং সমগ্র জীনের 

নঙ্গলের কারণ সেই পরমেশ্রের নাম মঙ্গল” তইয়াছে । (বুধ গবগমনে ) এই ধাতু 
হইতে "বুধ" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । “যে! বুধাতে বোধয়তি বা স বুধ?” । যিনি স্বয়ং 

বোধস্বরূপ এবং সমগ্র জীবের বোধের কারণ সেই পরমেশরের নাম াবুধা ভইয়াছে। 

“বুভস্পতি” শব্দের অর্থ পুর্ব কথিত হইয়'ছে | (ঈ শ্রচির পৃত্রীভাবে) এই ধা হইতে 

“স্ক্রু? শব সিদ্ধ তইয়াছ। “মত শুচাতি শেচয়তি বা স শুক্র” যিনি কয়ং 

শশ্যান্থ পৰি এব" পীহাব সংসর্গ বশত? জীবও পরব তউয়! লয় সেই ঈশ্বরের নাম 

স্ক্রু” হইয়াছে । € চর গতিভক্ষণয়োঃ ) এই ধ'ভুতে -শনৈস্ত? এই “বায় উপপদ" 

যুক্ত হইযা ''শনৈশ্চর" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে ! ''ফঃ শনৈশ্চরতি স শনৈশ্চর2 1 যিনি 
সদলকে সহজ প্রাপ্র হইয়া ধৈধাবান্ হইয়। আছেন, "সেই পরমেশ্বরের নাম "শনৈশ্চর” 

হইহাছে । (রহ হ্বাগে ) এই ধাতু হইতে রি ভ? শব্দ ফিদ্ধ হইহাছে। "যা রহতি 
পরি হাজতি ছুপ্টান্ রাহয়ঠি পরিতাজয়চি না স রানুরীশ্বরঃ | একান্তম্বরূপ হ- 

ধায় ষীহার স্বরূপে গন কোন পদার্থ সংযুক্ত নহ্কে এবং যিনি ছম্টকে স্বয়ং পরিতা'গ 
করেন এবং অন্যাকে ৪ পরিত্যাগ করান এরূপ প্রমেশ্বরেব নাম "রাহু” জইয়াছে । (কি 

নিবাসে রোগ পনয়নে চ ) এই ধাত হইতে বেত শব্দ সিদ্ধ ভইযাছে | "ঘঃ কেতয়তি 

চিকিৎসয়তি চিকিৎস'ত বা স কেতুরীশ্বরহ” ঈশ্বর” । সমস্ত জগতের নিরাসস্থান এব 

সমস্ত রোগ রভি এবং মুমুক্ষুদিগকে মুক্তি সময়ে সববপ্রকার বোগ হইতে নিশ্ম,ক্ত করেন 
বলিয়া পরমাস্থার নাম "কেতু” হইয়ছে। ( সজ “দবপুজসঙ্গতিকধণদানেষু ) এই হু 
ভই* *ষজ্ঞ” শব সিদ্ধ ভইয় চে । “যজ্ঞ বে নিষুঃ” | ইহা ব্রাহ্মণ গ্রান্তের নচন | "51 
সজতি বিছ্বছ্িরিজাতে বা স যজ্ড্রঃ” | পরমেশ্দর সমগ্র জাগতিক পদার্থের সংযে গ কবেন 

ও সকল বিদ্ধ ন্ £লীকের পুজা এবং ব্রঙ্া ভইতে সমস্ত গষি ও মুনিগণের পুজা ছিলেন 

এবং পরেও সকলের পুজ্য থাবি বেন বলিয়া তাহার নাম “যজ্ঞ” হইয়াছে! কারণ তিনি 

সর্বন্ত্র বা.পক হইয়া আছেন । | ভ দানাদনয়োঃ, আদানে চেতোকে ) এই ধাতু হইতে 

“হোতা” শব্দ সিদ্ধ হইয় ছে । “নে। জুহোতি স ভোতা” | পরমেশ্বর জীবদিগের সহান্ধে 

দেয়পদ'র্থের দাতা এবং গ্রহণীয় পদার্পের গ্রভী ঠ! বলিয়া তাভ'র নাম “ ভাতা” হইয়াছে । 

[নদ বন্ধামে ) এই ধাতু হইতে "বন্ধু" শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । -্যঃ দ্শ্মিন চবাচরং জগদ্ 
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বান্টি বন্ধুব্দ ধশ্মাতবান'ং সুখায় সহায়ো ব! বর্ততে স বন্ধুঃ? । ঈশ্বর ্সাপনা হইতে 

সমস্ত লোক লোকাস্তরকে নিয়মে বন্ধ করিয়া রাখেন এবং সহো'দরের তুল্য স্বহায় 
হইয়া থাকেন. এইজন্য উহারা নিজ নিজ পরিধি অথবা নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে 
সমর্থ হয় নাঁ। ভ্রাতা যেরূপ ভপর ভ্রান্তার সাহাধ্যকারী হইয়া থাকে, তত্রপ 

পরমেশরও পুথিবাদি লোকদিগকে ধারণ, রক্ষণ এবং স্ৃখদান করেন এইজন্য 
পরমেশ্বর “বন্ধু” স'জ্্কক হইয়াছেন । । পা রক্ষণে ) এই ধাতু হইতে “পিতা” শব্দ” সিদ্ধ 

হইয়াছে । “্যং পাতি সরবান্ স পিতা” । ঈশ্বর সকলের রক্ষক অর্থাৎ পিত' যেরূপ নিক্ত 

সম্তানদিগের উপর কৃপালু হয়! তাহাদিগের রক্ষ। ও উন্নতির অভিলাষ করেন, তদ্রুপ 
পরমেশখরও সকল জীবের রক্ষ। ও উন্নতি ইচ্ছা করেন, এইজন্য ভাহার নাম “পিতা” হই- 

য়াছে। “যঃ পিহুণাং পিতা স পিতামহঃ” ৷ ঈশ্বর পিতারও পিতা বলিয়া হাহার নাম 

পিতামহ" হইয়াছে । "যঃ পিতামহানা* পিতা স প্রপিতামহঃ”। যিনি পিতামহের 

(অর্থাৎ পিভারও পিতার) ৪ পিতা, ভাঙ্গার নাম “প্রপিতামহ” হইয়াছে । "যো মিমীতে 

মানয়তি সববান্ জীবান্ স মানা" । যেরূপ পুর্ণরুপাযুক্ত জনন নিজ সন্ভানগণের 

সখ 'ও উন্নতির মভিলাষ করেন তদ্রপ পরমেশ্বর সমগ্র জীবের উন্নতি ৫ বুদ্ধি ইচ্ছ। 
করেন, 'এই জন্য পরমেশখরের নাম “মাতা” হইয়াছে । আও পুর্বক (চর গতি- 
ক্ষণয়োঃ ) এই পাত হইতে '*গাচার্া শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । “য আচার গ্রাহয়তি সবর! 
বিদ্ভা বা (বোধয়তি স আচাধা ঈশরঃ” । যিনি অপরকে সতা আচার গ্রহণ করান 
এবং সকল বিষ্ভার প্রাপ্থিচ্েহব হইয়া সকল বিদ্। লাভ করান, সেই পরমেশ্বরের নাম 

পআাচান্য” হইয়াছে (গু শব্দে) এই ধাড় হইতে” গুরু শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "যা 

ধন্মঠন্ শব্দান গণাভ্রাপদিশতি স গুরু” ॥ 

স এষ পুৰেষামপি গুরুঃ কালেনানব চ্ছেদাৎ ॥ 
যোগসূত্রসমাধিপাদে সুং ২৩ ॥ 

যিনি সন্যাধশ্মপ্রন্তিপাদক এবং সকল বিগ্ঠাযুক্ত বেদের উপাদেশক | ও থ্িনি 
স্টির অ'দিতে শগ্রি নানু, আদিতা, অঙ্গিরা এবং ব্রঙ্জাদি গুরুগণেরও গুরু, ধাহণর 
কখন বিনাশ হয় না সেই, পরমেশ্খরের নাম “গুরু” হইয়াছে । ( অজ গতিক্ষেপণয়ো, 
জনা প্রান্র্ভাবে । এট ছুই ধার মন্যতর হইতে “মক্ত” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । যোহজতি 
স্চটিং প্রতি সর্ননান্ প্রকুতাদীন্ পদার্ধান্ প্রক্ষিপতি জানাতি বা কদাচিৎ ন জায়তে 
সোঠজঃ”। যিনি প্রকৃতির অবয়ব স্বরূপ আকাশাদি ভুত সম্বন্ধীয় পরমাণু সমূহকে 

যথাযোগা মিলিত করেন এবং শরীরের সহিণ্ত জবের সম্বন্ধ উৎপাদন করতঃ জন্ম 

দান করান এব” ঘিনি স্বয়* কখন জন্মগ্রহণ করেন না, সেই পরমেশ্রের নাম “অজ্ঞ” 
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হইয়াছে । (বৃহি বৃদ্ধোৌ । এই ধাতু হইতে পত্রঙ্গা” শব্দ সিদ্ধ হইরাছে। “যোহখিলং 

জগনিম্মীণেন বুংহতি বন্ধয়তি স ব্রঙ্গা”। যিনি সম্পূর্ণ জগতের নির্মাণ করতঃ উহার 

ব্রদ্ধি করেন সেই পরমেশ্রের নাম "'ব্রল্গী” হইয়াছ । “সত্যং জ্ভানমনন্তং ব্রহ্মা” ইভ। 

[তত্তিরীয়োপনিষদের বচন । "সম্ভাতি সম্থান্তেধু সন্ত সাধু তত সত্যম্। যজ্ভানাতি 

চরাচরং জগত্তজভ্ঞানম । ন বিদ্াতেন্োহবধিম ধ্যাদা যস্ত) তদনন্তম। সর্ববেভ্যো 

প্রচন্তাদ্ ব্রহ্ম” । যে সকল পদার্থ, অস্তিত্ববিশিষ্ট হাভাকে "সং” কা যায়। ঈশ্বর উভাদিগের 
মধ শ্রেঠ বলিয়া ভাভার নাম "সভ্য" হউয়াছে । ঈশ্বর সমগ্র জগতের জ্ঞাত বলিয়া 
তাহার নাম “জ্ঞান” হইয়াছে | খাভার কান্ক তালধি অথবা মধ্যাদা তার্থাৎ এতাদুশ। 

দার্ধ, এতাঁদুশ বিস্তৃত, এতাদুশ ক্ষুদ্র অথবা এতাপুশ বুভৎ এপ, পরিমাণ নাউ, 

এজন্য পরমেশ্খরের নাম অনন্থ” ভইয়াছে। আও পুবনক (ড দাএঃ. দানে ) 

এই ধাত হইতে "আদি" শব্দ এবং “নঞ” পর্বক এই ধাত ভইতে "মনাদি শব্দ সিদ্দ 

হইয়াছে | “বস্াহ পুর্ণনং নাস্তি পরং চাস্তি সআদিরিত্যচ্াতে, ন বিদ্ভাতে গাদিঃ কারণ 
নম সোশনাদিরীশরঃ” | দীহার পুবের কিছু ছিল না এবং বাহার পশ্চাৎ সমস্থ হইয়াছে, 

*“1ভাকে "আাদি” বলা ঘায়, এক বাভার আদি কারণ কেই নাউ সই পরমেশ্রের 

শাম "অনাদি" ভইয়াছে । “আও.পুর্বক (ট নি সম) এই ধার ভউতে "আনন্দ" শক 
সিদ্ধ ভইয়াছে । “আনন্দন্তি সবের মুক্তা বস্মিন্, যদ্বা মঃ সব্ধাপ্জাবানানন্দয়তি স আনন্দঃ । 

নি আয়” আনন্দম্বরপ, মাভাতে সমস্থ মুক্তজীব আনন্দ লাভ করেন, যিনি সমস্ত ধশ্মাত্! 

াবদিগকে আনন্দযুক্ত করেন এজন্য সেই ঈশরের নাম “আনন্দ হইয়াছে । ( অস ভুবি) 

এই ধাতু হইতে “সগু” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । “ঘদস্যি ব্রিষু কালেষ ন বাধাতে তৎ সদ্ত্রহ্ষ 

যিনি সদ! বর্তমান আছেন, অর্থাৎ ভূত, ভবিষাত এবং বন্তমান এই ভিকালেই যাহাব 

বাধা ( অভাব ) নাই. সেই পরমেশ্বরকে ' সং” কভা যায় । ( চিতী সংজঞ্ঞানে ) এই ধড 

হইতে “চিৎ” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । “মশ্চেহতি চেহঠয়তি সংজ্ভাপয়তি বা সববান্ সভ্জনান 

"ঘাগিনস্তচ্চিৎ পরংব্রহ্গ” । যিনি স্বয়ং চেতনস্ববপ ইয়ং সকল ভীবক চেহনবিশিষ্ট ও 

সঠ্যাসঠা বিজ্ঞাপিত করেন. সেই পরমাত্বণর নাম “চিৎ” হইয়াছে । উপযুক্ত তিনটি 

শক একত্র বিশেষণ ভাবে প্রযুক্ত হইলে পরমেশরকে "'সচ্চিদানন্দস্বূপ” কা যায়। 

“যো নিতাঞ্বোহচলোগ্বিনাশী স নিতাঃ”। যিনি নিত্য, নিশ্চল এবং অবিনাশী, তিনিই 

নিতাশব্দনাচা ঈশ্বর । (শুদ্ধ শুদ্ধো ) এই ধাঁ? হইতে "শুদ্ধ শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । “যঃ 
নতি সর্নান শোধয়?ত ব। স ঈশর” | যেনি স্বয়ং পরি এনং তাশুদ্ধি ভইতে পৃথক 

5ভয়। সকলকে শদ্ধ করিয়। থাকেন এরূপ. পরমেখরকে এম্রদ্" বল ধায় (বুধ 

গবগমনে ) এই ধাতুর উত্তর তত” প্রতায় করিয়া “বু” শন্দ সিদ্ধ তইয়াছে ;. 1 

নুদ্দনান্ সদৈব ঙ্তা 1১ স্ত স বুদ্ধে। গদদী্রঃ” | ঈশর স্বনদা সকলকে জানেন বলছ 
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তাহার নাম “বুদ্ধ” হইয়াছে । (মুচল্ মোচনে ) এই ধাড়ু হইতে “মুক্ত” শব সিদ্ধ 
তইয়াছে। "যে মুঞ্চতি মোচয়তি বা মুমুক্ষ-ন্ স মুক্তে৷ জগদীশ্বর$” | যিন স্বয়ং সবধদ। 

অশুদ্ধি হইতে পৃথক এবং সমস্ত মুমুক্ষুদিগকে ক্লেশ হইচে মুক্ত করেন সেই, পরমাজ্মার 
নাম "মুক্ত" । অতএব “নিতা শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্মতাবো জগদীশ্বরঃ” । এই জন্যই জগদীশ্বরের 
স্বতাবকে নিত্য. শুদ্ধ, বুদ্ধ এবং মুক্ত কা যায় । “নির” এব “আড” পূর্বক (ডু কৃএঞ, 

করণে) এই ধান হইতে “নিরাকার” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে 1 “নির্গতঃ আকারাৎ স নিরা- 

পারঃ" । পরমেশ্ববের কোন গাকাব নই এবং কখন শরীর ধারণ করেন না বলিয়া 

ভাহ'র ন'ম নিরাকার” হইয়াছে । ( অগ্ ব্যক্তিভ্র কণ-কাস্তি-গতিযু ) এই ধাতু হইতে 

“অপ্জনা শব্দ সিদ্ধ হয় এবং ইহাছে “নির” উপসর্গ যোগ হওয়তে 

“নিরঞ্ীন” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । "অঞ্চনং ব্যক্তভরক্ষণং কুহ্তাম ইন্দ্রয়ৈঃ 

প্রাপ্তিশ্চে শস্মদ্যো নিগতঃ পুথগভূতঃ স. নিরঞ্নঃ | ঈশ্বর, ব্যক্ত অর্থাং 
আকুতি, গ্নেচ্ছাচার, ছুষ্টক,মনা এব চক্ষুধাদি উন্দ্রয়ুবষয়ক ব্যাপর হইতে পক 
বলিয়! ভাঁহার, নাম “নবঞীন”ুইয়াছে 1 (গণ সখ্যানে ) এই ধাড়ু ভঈভে "গণ" শব্দ 

সিদ্ধ ভয়. এবং ইঞ্াৰ পর “ঈপ” এন "পতি" শব্দের যোগ হইলে, “গনেশ” এবং গণপ তি 

শব্দ সিদ্ধ হইয়া থ'কে 1"ষে প্রকৃত্যাদয়ে। জড়া জীবাশ্চ গণ্যন্থে সত্থ্যায়ন্থে তেষামাশ: 

স্বামী পন; পালকে! বা"। যিন প্রকুত্যাদদ জড় এব সমস্ত জীবখ্যাত পদার্থে স্ব মী এবং 

পালক, ত'দ্রশ পরমেশ্খবের নাম "গণেশ" বা “গণপত্তি । পরে বিশ্বমীষ্টে স বিশ্বে 11 

সণসারের অলষ্টাতা বলিয়! পরমেশ্খণের ন ম "বিশ্বেশর" হইয়াছে “যঃ কুটেহনেক'বধ 

ব্যবহাবে সপ্বজূ পেণৈব তিষ্ঠতি স কুটস্ত; পরমেশ্বরঃ” । যন সকল প্রকার ব্যবাবে 
বাপ্ত এবং সমস্ত বাবহ বের আধার হইয়।ও কোন বাবঠারে স্বন্বরূপপের পরিবর্ধন 

কেন ন! লেই, পরমেশ্বর ন'ম "কৃউশ্থ' হইয়াছে । যাবতীয় দেব শব্দের আথ 

উতঃপুর্বেন লিখ হইয়াছে, ঠাভাতেই দেবী শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে । পবমেশ্বরে ₹ 
নাম তিন লিঙ্গেই প্রযুক্ত হয়। যথা “ব্রক্ম চিরাশ বশ্চেতি"। যখন ঈশ্ববের 

বিশেষণ হইবে তখন “দেব”, যখন “চিতির” বিশেষণ হইবে তখন “দেবী” বুঝতে 

হইবে । “ইজন্য ঈপ্ররের নম “দেবা” ভইয়'ছে । ( শকুল, শক্ত) এই ধাড়ু হইতে 

“শক্তি” শব্দ সিদ্ধ হয়। “যঃ সবন' ভগত কর্ত,ং শরোতি স শক্তিঃ”। সমস্ত জগৎ সমষ্টি 

ক রতে সমর্থ বলয়া, পধমেগবের নম শিক্ত"” হইয় ছে (শ্রিঞ্জ সেবয়াম্) এই ধাতু 

হইঠে “শ্রী” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । “যঃ শ্রীয়তে সেব্যতে সর্বেণ জগতা! বিদ্ব স্তধোগি তশ্চ স 
শ্রীরীশ্খরঃ” ! সমস্ত জগত, বিদ্বান লে.ক, এব" যে'গিজন ফাভার সেবা কবেন, সেই 

পৎমাত্ম র নাম “শ্রী” হইয়াছে । ( লক্ষদর্শনাস্কনয়োঃ ) এই ধতু হইতে “লক্ষমী” 
শক সিদ্ধ হইয়'ছে। “যো লক্ষয়তি পশ্যত্যতে চিহ্গয়তি চরাচরং জগদখবা 



প্রপম সমুল্লাস। ৮. 

বেদৈরাপ্তৈধ্যোগিভিশ্চ যে। লক্ষ্যতে স লক্ষমীঃ সর্ববশ্রিয়েশ্বরঃ ৷ ধিনি চরাচর 

জগতের ভ্রষ্টা এবং জগৎকে চিহিতত অর্থাৎ দৃ*/ ব দৃষ্টির উপযোগী করেন, যেরূপ 

শরীরস্থ নেত্র নাসিকাদি, বৃক্ষস্থ পত্র, পুষ্প, ফল এবং মূল, পৃথিবী ও জলাদির কৃষ্ণতা, 

রক্ুতা এবং শ্বেতা, ( সম্পাদন ) তথ! মৃত্তিকা পাষাণ এবং ভন্দ্রসূর্যাদি চিহ্ন রচন? 

করেন এবং সমস্ত দর্শন করেন : যিনি স্বয়ং সকল শোভার শ্রেষ্ঠ শোভা, এবং যিনি 

বেদাদি শান্তের এবং ধার্মিক বিদ্বান যোগীদিগের লক্ষা অর্থাৎ দৃষ্টিযোগ্য, তাদুশ 

পরমেশ্রের নাম “লক্ষমী” হইয়াছে । (স্থ গতৌ।) এই ধাতু হইতে “দরস্” এব" 

ইহার উত্তর “মতুপ” এবং পভীগ” প্রতায় করিয়া “সরম্বতী” শব্দ সিদ্ধ হউখ়াছে। 
“সরো! বিবিধং জ্ঞানং বিগ্ধতে যস্যাঁং চিতৌ স। সরম্বতী” । ষীহার বিবিধ বিজ্ঞান 

অর্থাৎ শব্দার্থ প্রয়োগের যথাবহ জ্ঞান হইয়া থাকে, সেই পরমেশ্বরের নাম “সরস্বতী” 

হইয়াছে । “সবর্বাঃ শক্তয়ো বি্কান্তে যশ্মিন স সর্ববশক্তিমানীশ্বরঃ” । ঈশ্বর স্বকাধা 

সাধনের জন্য অন্যের সহায়তা গ্রহণ করেন না, এবং নিজ সামর্থা দ্বারা স্বকামন" 

পুরণ করিতে সমর্থ বলিয়াই তাহার নাম “সর্নশক্তিমান্” হইয়াছে ।  € পীঞ, 

প্রাপণে ) এই ধাতু হইতে “ন্যায়” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । “প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায় 

উহ] বাতহ্যায়নমুনিকৃত ভাষ্যের ন্যায়সূত্র সন্থম্ধীয় নচন। “পক্ষপাতরাহিত্যাচরণং 

চ্যায়” যাহা প্রতাক্ষাদি প্রমাণের পরীক্ষা দ্বার সত্য বলিয়া সিদ্ধ হয়, এবং যাহ? 

পক্ষপাতরহিত ধশ্মীচরণ তাহাকে "ন্যায়" কহা। যায়। গ্ন্যায়ং কর্ত,ং শীলমস্ত স 

নায়কারাশ্বরঃ | ন্যায় অর্থাৎ পক্ষপাতরহিত ধণ্মীনুষ্ঠান করা ষীহার স্বভাব 

সেই পরমেশ্বরের নাম "ন্যায়কারী” । ( দয় দানগতিরক্ষণহিংসাদানেষু) এই ধাড়ু 

হইতে “দয়া” শন্দ সিদ্ধ হইয়াছে । প্দয়তে দদাদি জানাতি গচ্ছতি রক্ষতি হিনক্তি 

যয়। সা দয়।। বহবা দয়! বিছ্চাতে যস্ত স দয়ালুঃ পরমেশ্খরঃ | যিনি অভয়দাতা, যিনি 

সর্বববিদ্ভার সত্যাস হ্যবিজ্ঞাতী, যিনি সম্ভনের রক্ষাকন্তা এবং ছুষ্টদিগের যথাযোগচ 

দগ্ুবিধাতা, সেই পরমাত্মার নাম “দয়ালু” ।  “দ্বয়োর্ভাবে। দ্বিতা, দ্বাভ্যামিতং দ্বীতং 

বা, সৈব তদেব বা দ্বৈতম্, ন বিগ্যতে দ্বিতীয়েশ্ররভাবো যস্মিস্তদদ্বৈতম্ঠ | অর্থাৎ 

“স্বজাতীয় বিজ্ঞাতীয় স্বগত ভেদশূন্যং ব্রক্মণ ।  "দ্বয়ভীব (দুই হওয়া ) অথবা 1ছত্বযুক্ত' 

হওয়াকে দ্বিা, দ্বীত অথব! দ্বৈত কহে। ঈশ্বর ঈদৃশ দ্বৈতরহিত অর্থাৎ সজাতীয় 

যেরূপ মনুষ্যপক্ষে মনুষ্যের সঙাতীয় দ্বিতীয় মনুষ্য ; বিজাতীয় অথাৎ মনুষ্যপক্ষে 

মনুষ্য ভিন্ন অন্য জাতীয় পদার্থ যেরূপ বৃক্ষ পাষাণাদি, স্বগত অর্থাৎ মন্ষোর নিঞ্গ 

শরীরে যেরূপ চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি অবয়বের ভেদ হুইয়া থাকে তাদৃশ, দ্বিতীয় সঞ্জাতীয় 

ঈশ্বর, বিজাতীয় ঈশ্বর, এবং স্বস্বরূপে তৰ্বাস্তর ইত্যাদি রহিত, একই পরমেশ্বর বিদ্কমান 

আছেন । এইজন্য পরমাত্মার নাম “অদ্বৈত” হইয়াছে । গণ্যন্তে ষে তে গুণাঃ 

৩ 



৮ সত্যার্থ প্রকাশ। 

বা যৈগণয়ন্তি তে গুণাঃ, যে। গুণেভোো। নির্গত: স নিগুণণ ঈগ্রর£”। ঈশ্বর জড়পদাথের 
স্ব, রঞ্জত, তম; এবং রূপ রস স্পশ গন্ধাদিগুণ এব; অবিষ্ভ।, অল্পজ্্ত ৮, রাগ, দ্বেষ ও 
অবিষ্ দি ক্লেশ যাহ! জীবে? গুণ তাহ! হইতেও পথক্ হন। এতশ সম্বন্ধে 
“অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যরম্” ইত্যাদি উপনিষদ্বচন প্রমাণ আছে 1 যিনি শব্দ, স্পর্শ 
এবং রূপি গুশরহিত, ভাদুশ পরমাত্ম'র ন'ম “নিগুণ" ভইয়াছে। “যো গুণৈঃ 
সহ বন্ধতে স সগুগ?। মিন সব্বপ্রকার জ্ঞান, সর্ননশ্রখ, পবিত্রতা ও অনম্ভবলাদি 

'$1যুক্ত, সেই পরমেশ্বরের নাম "সগুগ” হইয়াছে । যেরূপ পৃথিবী গন্ধাদি গুণযুক্ত 

হওয়াতে সগ্ডুণ, এব" ইচ্ছাদি গুণরহিত হওয়াতে নি ৭ বল। যায়, তদ্রপ পরমেখর কে 

জগৎ ও জীব&7 হইতে পরথক্ বলিয়া “নিপুণ”, এবৎ সর্ববচ্্ঞ হাদি গুণযুক্ত বলিয়া “সগুন" 

বলা যায়। অর্থাৎ একব রে সম্ডণতা এব নিঞ্ু ণত। রাহশ. একূপ কোন পদার্থে বইও 

সন্তাং হইতে পারে না। যেরূপ চেতনগুগ হইতে পৃথক্ বলিয়। জড়পদার্থ নিণ্ড ৭, 
এবং নিজকজ্ড শুণবিশি্ হওয়াতে স্তন হুইয়। থ'কে তজপ, জীন জড়%&ণ হইতে 
পথক্ বলয়া নিগ্ডণ এবং ইচ্ছাদি স্বুণযুক্ত বলিয়া "সপ 1” হইয়া থাকে । পরমেশ্বর 

সঙ্গন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে । “অন্তযাস্তং নিয়ন্কুং শাল: যন্য সোহ্যমস্থধ্যামী”। 

যিন সমস্ত প্রানি এবং অপ্রাণিকূপ জগতের মধ্যে ব্যাপক হইয়া সকলের নিয়ামক হইর। 

থাকেন, সেই পরমেশখরকে "অন্তম্যামী” বলা যায় । যো পন্মে রাজতে স ধন্মরাজ2।' 

যিনি ধন্মেরই মধ্য প্রকাশমান হয়েন এবং অধন্ম তইতে রভিভ হইয়া ধন্মেরই প্রকাশ 

করেন এরূপ পরমেশ্দবের নাম “ধন্মরাজ” হইয়াছে । (যমু উপবমে ) এই ধা 

হইতে “যম” শব্দ সিদ্ধ হয়। “সঃ সব্বান্ প্রাণিনো নিযচ্ছতি স যম: যিনি সকল প্রণিগণের 

কণ্মফলের বাবস্ঠা করেন, এবং স্বয়ঃ সমহা অন্যায় কার্য ভইতে পথক্ থাকেন এরূপ, 

পরমাত্মার নাম “যম” হইয়াছে । (ভজ সেনায়াম্) এই ধাড় হইতে “ভগ” শব্দ এবং 

ইহার উত্তর "মভুপ” প্রহ্যয় করিলে “ভগবান; পদ সিদ্ধ ভয়। “ভগঃ সকলৈশ্বধাং 
সেপনং ব। বিচ্যাতে যন্ত স 'ভগবান্ ' যিনি সর্বৈরৈশ্বধাবিশিন্ট এবং ভক্গনযে'গা সেই ঈশ্ববের 

নাম “ভগবান্” হইয়াছে । (মন জ্ঞানে) এহ ধাতু ভইতে “মনু শব্দ সিদ্ধ ভইগ্নাছে। 
"যো মন্যতে স মনু?” । মনু অর্গা মনন বা বিজ্ঞানশীল এবং মাননাগ বলয়! ঈশ্বরকে 

“মনু” বল! যাব । ( পু পালনপুরণয়োঃ ) এই ধাতু হই “পুরুষ” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । 

“য; স্বব্যাপ্থ্যা চরাহচরং গগং প্রণাতি পুবয়তি বা স পুরুষ। যিনি সমগ্র জগতে 

পুর্ণ হইয়া আছেন এরূপ পরমেগ্থরের নাম “পুরুষ” হইয়াছে । (ডু ভৃঞ ধারণ- 

পোষণয়োঃ ) "বিশ্ব" পুর্ববক উক্ত “ভূ” ধাতু হইছে "বিশ্বস্তর” শব্দ সিদ্ধ হইমাছে। 

“যে বিশ্ব বিভন্তি ধরতি পুষ্ণাতি বাস 'বশ্বস্তরে। জগদীশ্বরঃ”। যিনি জগতের ধারণ 

এবং পোষণ কক্নে, সেই পরমেশ্ববের নাম “বিশ্বস্তর” ভইয়া থাকে । (কল সংখ্যানে ) 
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এই ধাড়ু হইতে “কাল” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে । “কলগ্নভি সংখ্যাতি সর্ববান্ পদার্থান্ স 
কালঃ”। ঈশ্বর জগতের কল পদার্থের এবং ভীবগণের সংখ্যা করেন বলিয়া উহার 

নাম “কাল” হইয়'ছে। (শিষল, বিশেষণ্টে এই ধাতু হইতে “শেষ” শক সিদ্ধ 

হইয়াছে । “যঃ শিষ্যতে স শেষঃ” যিনি উৎপত্তি এবং প্রলয়ের অবসানেও ভ বস্থান 

করেন, সেই পরমাত্মার নাম “শেষ” হইয়াছে । ( আপল্ব্যান্তোৌ ) এই ধাতু হইচে 
“অ'প্ত” শব্দ সিদ্ধ হয়। ''যঃ” জর্ববান ধশ্মাত্ন আপ্লোত বা সর্রৈধশ্মাত্মভিরাপা্ে 
ছলাদি রহিঃঃ স আাপ্ঃ”। যিনি সত্যোপদেশক, সর্বববিষ্যাযুক্ত ধন্মীক্মীদিগকে প্রাপ্ত 
ভয়েন, এবং যিনি ধন্মাত্সাদিগের প্রাঞিযোগ্য ও ছলকপটাদিরহিত, এন্ধপ পরমাত্ম কে 

“আপ্র” বল! যায়। (ডুকৃঞ্ করণে ) শম্” পূর্বক 'কুধাত়” হইতে “শঙ্কর” শব্দ সিদ্ধ 

হইয়াছে | “যঃ শং কল্যাণং স্খং কবোতি স শঙ্করঃ” ' যিনি বল্যণ অর্থাৎ সখ প্রদান 

করেন, সেই ঈশ্বরকে শঙ্কর” বলে। “মহৎ” শব্দ পুর্ববক "“দেব” শব্দ হইতে “মহাদেব” 

শব্দ সিদ্ধ হইয়। থাকে 1 “যে। মহত দেবঃ স মহাদেব£, যিনি মহতী দেবতাদিগে' ও 

দেবত। এনং বিদ্বানদিগের মধে)ও শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, এবং সুয্যাদ পদার্থেরও প্রক শক সেই 
পরমাত্মার নাম “মহাদেব” হইয়াছে । (ভশ্রীঞ্ তর্পণে কান্তো চ) “এই ধাতু হইতে 
“প্রিয়” শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে | যঃ গ্রীণাত শ্রীয়তে বা স প্রিয়” । যিনি সকল ধন্মাত্বা, 

মমুক্ষু এবং শিলোকদিগকে প্রসন্ন করেন এবং অখিল কামন র “যাগ্য, সেই ঈশ্বরেব 

ভইয় ছে । "বঃ স্বয়ং ভবতি সঃ স্বয়স্তরীশ্ররঃ,” যিনি স্বয়ংই অবস্থান করিতেছেন এবং কখন 
শনা কিছু হইতে উৎপন্ন হন না এরূপ. পরমাক্মার নাম বন্থয়স্তু” ভইয়া থাকে । (কু 
শব্দে) এই ধাতু তইতে “করি” শব্দ সিদ্ধ হয়। “ঘ; কৌতি শব্দয়তি সর্ননা বিদ্যাঃ 
স কবিরীশ্বরঃ” | ঈশ্বর বেদছ।র। সর্বববিদ্ভার উপদেশক এবং জ্ঞাত বলিয়। ক্টাহার নাম 

“কবি” হইয়াছে । ( শিবু কলাণে ) এই ধাতু হইতে “শিব” শব্দ সিদ্ধ হয়। বন্ুল- 
মেতক্সিদর্শনম্” এই প্রমাণ ভইতে “শিবু” ধাতু মানা যায়। যিনি কল্যাণম্থরূপ এবং 

কল্যাণকর্তা এরূপ পরমেশ্বরের নাম “শিব” হইয়াছে । 

পরমেখরের এই শত প্রকার নাম লিখিত হইল, কিন্ছু এতন্ডিন্ন পরমাত্বার আরও 

সংখা নাম আছে। যেরূপ পরমেশখরের অনস্ত গুণ, কম্ম এবং স্বভাব বিদ্যামান 

আছে, তজ্রপ টাহার অনন্ত নামও আছে। উহার মধ্যে প্রত্যেক গুণ, কন্ম এব 

স্বভাবের জনা, তাহার স্বতন্ত্র তন্ত্র এক এক নাম আছে। আমার লিখিত এই নাম- 

সমূহকে সমুদ্র মধো জলবিস্লুবৎ জানিবে, কারণ বেদাদি শাস্ত্রসমূহে পরমাজ্সার অসংখ, 

গুণ কন্ম ও স্বভাব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যাহার অধায়ন এবং অধ্যাপনে এবিষয় বোধ 
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জন্মিতে পারে । ধিনি বেদাদি শাস্ব মধ্যয়ন করেন, তাহার পক্ষে আন্য পদার্থের ও 

সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইতে থাকে 

€( প্রগ্ন ) অনা গ্রন্থকার সকল গ্রন্থের অদিতে, মধো এবং মন্তে, যেরূপ মঙ্গলাচরণ 

করিগা থাকেন, তদ্ধপ আপনি কিছুই লিখেন নাই অথব। করেন নাই কেন ? 

( টন্ভর ) আমার তজ্রপ কর উচিত নহে । কারণ যদি গ্রন্থের আদিতে, মধ 

এবং অন্তে মঙ্গলাচরণ করিতে হয়, তাহা হইলে আদি, মধ্য এবং অগ্ঠের মধ্যস্থলে 

যাভ| কিছু লিখিত হইবে উহাতে, অমঙ্গল হইতে পাকে । এই জন্য “মঙ্জলাচরণং 

শিষ্টাচারাশ ফলদর্শনাচ্ছ,তিতশ্েতি” ইহা! সাংখ্য দর্শনের ৫ম অধ্যায়ের ১ম সূত্র। উহার 
অভিপ্রায় এই নে নায়, পক্ষপাত রভিত, সত্য ও বেদৌক্ত যে সকল ঈশ্শরাভত্কা গাছে 

তাহারই, সর্ববজ এবং সর্বনদ। গাব আচল্ণ কবাকেই মঙ্গলাচরণ বলা ষায়। গ্রন্তের 

আদি বা আরম্ভ হইতে সমাপ্থি পধ্যন্ত সন্তাচার করাই যথার্থ মঙ্গলাচ বণ, নচেশ 

কোনস্থলে মঙ্গল অথবা অমঙ্গল লেখা! প্রয়োজন (বিধান ) নভে । এবিনয়ে 

মহান্সা মহধিদিগের লেখা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন । যথা-- 

যান্যনবগ্ঠানি কর্মীণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি ॥ 
ইহা তৈত্তিরীয়োপনিষদের বচন--প্রপাঠক ৭ অনুঃ ১১। তে সম্তানগণ ! বাহু! 

"“জনবদ্” অনিন্দনীয় অর্থাৎ যাহ। ধন্মরযুক্ত কন্দ্র তাহাই, তোমাদের সেবনীয় ও কর্তবা, 
এবং যাহা অধন্শাযুক্ত কন্্ঃ তাহা অকন্ব্য। . আধুনিক গ্রস্থসমূহে “ভীগণেশায় 
নম” 1 'সাঙারামাভাং নম? । "রাধাকৃল্গাভ্যাং নম?” । *ভ্রীরুচরণারবিন্দাভ্যাং 

নমঃ | “হন্ুমতে নমঃ" | “ছুগগায়ে নম । “বট্রকায় নমঃ” ।  “ভৈরবায় নমঃ” । 

শিবায় নম” | 'সরশ্বত্যে নম? | “নারায়ণায় নম ইত্যাদ লিখিত দেখ। যায়। 

বৃদ্ধিমান লোকে এই সকলকে বেদ এব শান্গ্রবিরুদ্ধ জানিয়৷ (নিথ্য! ) অযথাকাধ্য 

বলিয়া বুঝিয়া থাকেন ; মেহেতু বেদে এবং পাষিদিগের গ্রন্থে এপ মঙ্গলাচরণ দৃষ্টিগোচর 
হয় না। মাম গ্রন্থসমূতের (প্রারন্তে ) ০৪" এবং "শর্থ শব্দ দুঠিগেচর হয় | বগ।১+- 

“তথ শব্দান্বশাসনম্”। অথেতায়ং শব্োহধিকারার্থঃ 
প্রযুজ্যতে । ইতি ব্যাকরণমহাভাস্তে | 

“আথাতো। ধর্মজিজ্ঞাসা” অথেত্যানন্তধো বেদাধ্যয়নান- 
স্তরম্ ইতি পুর্বমীমাৎসায়াম্। 

“অথাতো ধর্মৎ বাখ্যাম্তামঃ” অথেতি ধর্মকথনাস্তরৎং 
ধর্মলক্ষণৎ বিশেষেণ ব্যাখাস্থ্ামং । বৈশেষিক দর্শনে । 
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“অথ যোগান্শাসনং” অথেত্যয়মধিকারার্থং যোগ- 
শানে । 

“অথ ব্রিবিধছুঃখাত,ন্তনিরত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ” সাংসা- 
রিকবিষয়ভোগানন্থরৎ ব্রিবিধছুঃখাত্যান্তনিবৃত্তর্থঃ প্রযতৃঃ 
কর্তবাঃ। সাখখ্যশাস্ত্রে | 

“অথাতো। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” । হীদৎ €বদান্তসুব্রম। 
“ওমিতোতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীতি” | . ইদৎ ছান্দো- 

গ্যোপনিষদ্বচনম। 
“ওমিত্যতদক্ষরমিদন্ত সর্থৎ তন্তোপব্যাখ্যানম ৮ | ইদঙ্চ 

মাগুক্োপনিষদারস্তবচনম ॥ 
এই সকল উপযুক্ত শান্ত্ের প্রারন্তোক্তি বচন । এইরূপে শন্যান্য খষি € মুনিদিগের 

গাঞ্তেও ৪” এব “অগা শব্দ লিখিত আছে । পুনশ্চ চারি বেদের আদিতে ( ভাহি 

উট, ভাগ্সি, যে নিষপ্তাও পরিয়ন্তি ) এই শব্দ গুলি লিখিত গাছে : (পরন্থু ) 'জীগণেশায 

ননঃ" ইত্যাদি শব্দ কুত্রাপি নাই । ( আধুনিক ) বৈদিক "লোকে বেদ পাঠের আরে মে 

'হব্িঃ ₹" এইনূপ লিখেন বা পাঠ করেন, উহ ভাহারা পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক 

লাক দিগের মিপ্য। কল্লিহ রীতি হইতে শিক্ষ। করিয়া তাভারই অনুসরণ করেন । বেদাঁদি 

'শান্সে “হরি” শব্দ াদিতে কুত্রাপি বণিত নাই । স্বতরাং গ্রন্থের জাদিতে "ও" অথব। 

“কথ” শব্দ লেখ! উচিত । এই স্তানে ঈশ্বর বিষয়ে কিঞ্চিম্মাত্র লিখিত হইল । পশ্চা 

শিক্ষ। বিষয়ে লিখিত হইবে । 

ইতি হীমদ্দয়ানন্দ সরম্বতীস্বামিকতে সতার্থ প্রকাশে 
সুভাষাবিভূষিত ঈশ্বরনা মবিষয়ে 
পথ সমুলীসঃ সম্পূর্ণঃ 



অথ দ্বিতীয়সমুল্লাসারস্তঃ 
অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্ামঃ ॥ 

“মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্যাবান্ পুরুষো। বেদ” ॥ 
হহ। শতপথ ব্রাঙ্ধশের বচন । বস্তুতঃ, প্রথম মাতা, ব্বিতায় পিতা এবং ততায় 

আচার্না, এই তিন উত্তম শিক্ষক লাভ করিলেই মনুষা জ্ভকানবান হইঝা থাকেন । যে 
সন্তানের মাত! এবং পিত! ধাশ্মিক এবং বিষান্্, মে সন্তান অতিশয় ভাগ্যবান এব 

তাহার কুল ধন্য । মাতা হইতে সন্ভদনের যত প্রকার উপদেশ এব উপকার লাভ 
হয়, আর কাহারও দ্বারা তাপুশ হয় না । মাতা সম্ভানের উপর যেরূপ স্নেহ প্রকাশ 
করেন এবং তাগর ভিতকামন! করেন. তদ্ধপ আর কেহ করে ন! : এইজন্য (মাতমান) 

অর্থাৎ "প্রশস্ত! ধান্মিকী মাতা বিদ্ভতে বল্ত সমাভীমান 1” তযাদুশ মাতাও ধন, যিনি 

গর্ভাখান সময় হইছে বতদিন পর্নবিদ্ভ! লাভ ন। হয় ততদিন যাবৎ, সম্ভানদিগকে 
স্রশালতার উপদেশ দান করিয়! থাকেন | 

গর্ভাপানের পুর্ধেব, মধো এব” পরে, মাদক দ্রব্য, মছ্ধা, ভুর্গন্ধ, রুক্ষ ও বুদ্ধিনাশক- 
পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া, ও যাত। সেবন করিলে শান্তি, আরোগ্য. বল. বুদ্ধি, পরা ক্রম 

এবং স্রশীলতার ফলস্বরূপ সভাতা প্রাপ্ত হওয়। যায় এরূপ. পদার্থ অর্থাত ঘ্বত, দগ্ধ, 
মিষ্ট অন্পপানাদি শ্রেষ্ঠ পদার্থ সেবন কর, মাতা এবং পিতার অবশ্য কত্তবব্য । ইহাতে 

রজঃ এব" বীধোর সমস্ত দোষ নিমুক্ত হইয়া অন্ন্ত গণযুক্ত হয়। খত গমন বিধ অনু 
সারে অর্থাং রজোদশনের পঞ্চম দিবস হইতে ষোড়শ দিবস পধ্যণ্ঠ খতু দানের সময় । এই 
যোডশ দিবসের মধ্যে প্রধম চারিদিন তাজা হওয়াতে. অবশিন্ট ১২ দিনের মধো একাদশা 

এবং ত্রয়োদশা পরিত্যাগ করিয়া, ১৭ রাত্রি মধো গঠাধান প্রশস্ত রজোদর্শনের 
দিনানধি বোড়শ দিনের পর সমাগম অবিধেয়। পুনরায় যতদিন খতুদানের সময় 

উপস্থিত ন! হয়, ততদিন পর্সান্ত এবং গর্ভস্তিতির পর এক বর্ষকাল নয়ন্গ সম্ভান না হওয়া 

পৰ্যন্থ, স্ত্রী পুরুধ সংযুক্ত হইবে না। যখন উভয়ের শরারে আরোগ্য এবং পরস্পর 

প্রসন্নতা গাকিবে, এব" কেনিরপ শোক থাকিবে না, সেই অবস্থাই সমাগমের পক্ষে 

প্রশম্ত । চরকে এবং শ্বশ্দতে ঘেজপ ভোজন "ও মআাচ্ছাদনের বিধান গাছে, এবং স্ত্রী 

পুরুষের পংস্পর প্রসন্নহ। বিধান সঙ্গন্ধে যেরূপ রাঁতি মনত স্মৃতিতে লিখিত আছে 

তঙ্প, অনুষ্ঠান ৫ বাবার করিতে ভইবে।  গর্ভাধানের পর স্ত্রার পক্ষে অতান্ঠ 

সাবধানের সতত ভোজন এব" আচ্ছাদন করা প্রয়োজনীর ! পরে এক বর্কাল 



দ্বিতীয় সমুল্লাস। ২৩ 

বয়স্থ সন্তান ন1 হওয়া পর্যান্ত উক্ত স্ত্রী, পুরুষের সঙ্গ করিতে পারিনে না । যাবৎ সম্ভতানের 

জন্ম না হয় তাবশুকাল গণ্ভিণী, কেবল বুদ্ধি, বল, রূপ, শারোগ্য, পরাক্রম ও শাস্তি 
ইত্যাদি গুণকারক দ্রব্য সেবন করিতে থাকিবে। 

প্রসবের পর তান্ত স্রগন্ধি জলে শিশুকে স্নান করাইয়া ও নাড়ীচ্ছেদন করিয়। 
স্রগন্ধি ঘৃতাতি দ্বারা ভোম ক করিতে হইবে । স্ীরও সানভোজনাদি বথাযোগা 

কামা সকল এরূপে করিতে ভইবে যাহাতে, সালক এনৎ স্ত্রী উভয়েরই শরীর আরোগা 

এবং প্রন্টতা লাভ করিতে পারে । যাভাতে ভুগ্ধের উত্তম ৭৭ উৎপাদিত হয়, 

এরূপ পদার্থ মাতাকে শথনা ধাত্রীকে €(উপমাতাকে ) ভোজন করিতে হইবে । 

প্রসৃতার দুগ্ধ ছয় দ্রিন পধান্ত নবজাহ সম্থানাকে পান করাইয়। পরে, ধাত্রী নিজ স্তন্ত 

ডগ্ধ পান করাইবে। ধাত্রীকে মাতা পিতা উত্তম পদার্থ পান ?ভাজন করাইবেন 

কেহ দারিদ্রবশতঃ, পাত্রী নিযুক্ত করিতে মসমর্থ হইলে ভিনি, গোদ্ুগ্ধ হথব। ছাগীদুগ্ধ 
বান্হার করিবেন। বুদ্ধি পরাক্রম এবং আরোগাকর এষধি. পরিষ্কীত জলে ভিজাইয়। 

এনং সিদ্ধ করিয়া তপশ্চাত্ড ছাকিয়া, উল্ত ভঙ্গের সহিত সমানভাগে মিশ্রিত করিয়। 

বালককে পান করাইবে | প্রসবের পর বালক ও প্রসূতিকে একটি বিশুদ্ধ বায়ুবিশিষ্ট 
স্বতন্ত্র গে আবস্থান করিতে দিবে। উক্ত স্থানে স্থগন্ধ এবং দশনায় পদার্থ সকল 

সংস্থাপন করা কন্তবা । প্রসূতিকে বিশ্যদ্ধ বাযুবিশিষ্ট স্তানে ভ্রমণ করিতে দিবে। যে 

স্লানে পাত্রা, গাভা, অথবা ছাগী আদির ডপ্ধ পাওয়া যায় না. সে স্তলে অন্য “কনিরূপ 
উচিত মনত বাবস্থা করিতে হইবে যেহেতু প্রসূতা স্্ীর দ্েহা'শ হইতে ধালকের শরীর 

উৎপন্ন হয়। প্রসবকালে স্স্া অতিশয় ছুর্ধল হইয়া পড়ে, স্ততরাং, প্রসুতি নবজাত 

লালককে স্বীয় স্তন্য পান করাইবে না। স্তন ভগ্ধ নিসঃরণ যাহাতে বন্ধ ভয় এব 

স্নাবিত না হয় তজ্জগ্য, উপযুক্ত উষধ স্তনের ছিদ্রোপরি লেপন করিতে হয়। এন্প 

করিলে, প্রসবের পর দ্বিতীয় ব্ষেই প্রসূতি পুনরায় সবল যুনতা সদৃশ হউয়া উাঠে। 
ততদিন পন্যস্ত পুরুষও ব্রঙ্গচধা বলে বান্য সংরোধ করিবে। যেল্পসী এবং পুরুষ এনপ 

বরিবেন, তাহাদিগের সম্তান উত্তম জন্মিণে ও তাহার] স্বয়ং দীরারু হইবেন এবং 
ভাভাদিগের পরাক্রম বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ও এইব্প করিলেই জাত সন্তানও উত্তম, 
নলবান্, পরাক্রমশালী, দীর্ঘায়ু এবং ধান্মিক হইবে । আসা” যোনি সঙ্কোচন এবং 

শোধন এবং পুরুষ বীধ্য স্তস্তন করিবে । এইন্ধপ করিলে পরবন্তী মত সন্তান জন্মিবে, 

তাহার সকলেই উৎকৃষ্ট সন্তান হইবে । 
সা পিক ও স্পপীপিপি পাজড পপি সপ পালিত ক পা পিন জিপ ০ পচ | পি পপ লাশ পিপি পপি পিপিপি পিসি শাীশী পিপিপি পপ ১ শি সপ সপ ৮ শপ শা শি 

॥ খাপকের জন্ম সমধে "জাতকণ্ম সস্বাণ হতদী থাকে উততে হব্নদি বেপোক্ত কন 

কাতে »য়। ( সংক্কার বিধি ) নানক গ্রন্থে এ [বযণ সাবস্তাব লাখত অংচে। 



৪ সন্যার্থ প্রকাশ। 

মাতা যাহাতে বালক সভ্য হয় এবং কোন অঙ্গ দ্বারা কুচেষ্টা করিতে না পারে, 

এরূপ সত্শক্ষ। সর্ধ্দ। প্রদান করিবেন। বালক কথ! কহিতে আরম্ভ করিলেই 

যেরূপে জিহ্বার কোমল প্রযত্বের দ্বারা স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারে, মাতার এরূপ 

উপায় কর! কর্তবা | ষে বর্ণের যে উচ্চারণস্থান এবং যে প্রযত্ব ; অর্থাৎ যেরূপ “প” ইহার 

উচ্চাপণ স্থান ওষ্ঠ এব" উহার প্রযত্ব স্পষ্ট এই উচ্চারণ স্থান এবং প্রযত্বানুসারে ওষ্ঠদ্বয় 

মিলিত করিয়া “পপ” শব্দ উচ্চারণ করা কর্তব্য ৷ এইবপে হৃন্ব, দীর্ঘ, ও প্লত অক্ষরদিগের এ 
সম্যক উচ্চারণ করা শিখাইতে হইবে । মধুর, গন্তার, এবং সুন্দর ন্বর ভথ! অক্ষর. 

মাত্রা, বাকা, সন্ধি ও অভাবসান যাহাতে স্পষ্ট স্পর্থ শ্ুতিগোচর হয়, তাহার 
জন্যও চেস্ট। পাইতে হইবে । যখন কিয়ৎপরিম।ণে কথা কহিতে এবং বুঝিছে 

শিখিবে তখন, যাহাতে বালক স্মন্দর বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে, 'ও বৃদ্ধ, কনিষ্ঠ. 
মান্য, পিত।, মাতা, রাজ। এন বিদ্বান লাকদিগের সহিত কথোপকথন এব; সদ্ধযবহা 

করিতে এব; উচাদিগের পার্শে উপবেশন করিতে শিক্ষা করে তাহারও. জনা প্রযত্ব 

কর। কর্তবা। বাহানে কেনি স্তানে উহার অষোগা বাবহার না! হইয়। বরং সর্বত্র 

প্রতিষ্ঠ। হয় এব” মাভাতে জিতেক্সিয় ও বিদ্াপ্রিয় হইয়। উক্ত বালক সংসঙ্গে রচি 

প্রকাশ করে. তাহার জন্যও প্রযত্র করিতে ভইবে। যাহাতে বৃথা ক্রাড়া, রোদন, হাস্য, 
কলহ; ভর, শোক ৪ কোন পদর্ধে লোভ, ঈধ। ব। ৰেষাদি করিতে না পারে তাহা 

শিক্ষা দিবে । উপন্থেক্দ্িয়ের স্পর্শ ও মদ্দন দ্বারা ক্ষীণতা। ও নপুংসকত! উপস্থিত হয়, এব' 
হম্ত€ ভগন্ধযুক্ত হইয়া থাকে, শতরা* বালক উভ! স্পর্শ করিবে না । যাহাতে সব্বদ, 

সতাভাবণ, “শীর্ষ: ধৈনা- প্রসন্নতাদি গণ লাভ করিতে পারে, ভাভার জনাও চেষ্টা 
করিবে । পঞ্চমবর্য়ন্দ পুত্র € কন্যাকে. দেবনাগরী শক্ষরের এবং অনাদেশীয় ভাষার 

আক্ষরের গভ্যাস করাইবে ॥ ভগুপশ্চা যতপ্রকার উন্ধম শিঙ্গগ আছে যথ! ১-বিষ্কা. 

ধন্মী ৫ পরমেন্র বিষয়ক. এন, মাতা, পিতা, আাচার্যা বিদ্বান, অতিথি. রাজা, 

প্রক্তাঃ কুটুন্ঘ বগ্ধু, ভগিনী ভূত প্রভৃতির সহিত সদব্যবহার বিষয়ক মন্ত্র, শ্লোক এব 

সূত্র পদ্ঠাকারে বা গগ্যাকাবে অর্থ সহিত কণস্ত করাইবে । যাহাতে সন্তান কোন 
ধূর্তের প্রশ্ভারণয় পঠিত না হয় তাত।ও, অপনা যে সকল ব।বহার নিষ্ঠাধণ্বিরুক্ধ 

এব যে সকল কারণবশতঃ লোকে ভ্রান্তিজালে পতিত হয় তাহা, নিবারণের জন্যও 

উপাদেশ দিতে হইবে । এরূপ করিলে ভূত প্রেতাদি মিথ্যা কথায় বিশাস জন্মিবে না। 

গুরোঃ প্রেতশ্থ্য শিত্রন্ত পিতৃমেধৎ সমাচরন্। 
প্রেতহ।রৈঃ সম তত্র দশরাত্রেণ শুধাতি ॥ 

১ ০ 921 ঠঠ৮ড ৮১০১ ৫] বিন প্ 

হটাত মনত অ০ ৫ ॥ ৬৫॥ 
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অর্থ__গুরুর দেহাস্ত হইলে তখন তাহার প্রেতাখা মৃভ শরীরের দাহকারী শিষা, 

স্বতক শরীরের উত্থাপনকারী প্রেতহারদিগের সহিত দশম দিনে শুদ্ধ হইয়া যায়। 
উক্ত শগীরের দাহান্তে এ মৃত বাক্তির নাম “ভূত” হইয়া থাকে অর্থাৎ তিনি “ভূত” 
অমুকনামা পুরুষ ছিলেন। যাহ। কিছু উৎপন্ন হইয়া বর্তমান কালে অবস্থিত না 
থাকে তাহা, “ভৃতস্থ” হইলে ই ভার নাম “ভূত” হইয়। যাঁয়। ব্রহ্মা হইতে আজ পর্য্যন্ত 
সমস্ত বিদ্বান লোকের এইরূপ সিঙ্ধান্ত চলিয়। মাসিতেছে। পরন্থু যাহাদিগের শঙ্কা, 

কুপঙ্গ এবং কুসংস্কার জন্মে তাহাদিগেরই পক্ষে ভয় এবং শঙ্কারূপ ভূত, প্রেত, শাকি নী- 
ডাকিনী প্রভৃতি অনেক ভ্রমজাল দুঃখদায়ক হইয়া থাকে । দেখ যখন কোন প্রাণীর 

মৃত্যু হয়, তখন এ জীব (জীবাস্মা।) পাপ ও পুণ্যের বশীভূত হইঘ।, পরমেশ্বরের ব.বস্থান্ত- 
সারে সুখ ও দ্রযখের ফলভোগার্থ জন্মান্তর ধারণ করিয়। থাকে । কেহ কি অবিনাশী পর- 

মেশ্বরের এই বাবস্থার লোপ করিতে পারে ৯ জ্ভানহীন লোক বৈগ্ভকশান্প অথবা পদার্থ 

বিষ্চা ন। পড়িয়। বা ন। শুনিয়। বিচারশুনা হওয়াতে, সন্নিপাত জ্বরাদি দেহিক রোগের 

এবং উন্মাদকাদি মানসিক রোগের নাম, ভূত এবং প্রেতাদি মনে করি লয়। উক্ত 

রোগাদির উপযুক্ত গঁধধ এবং পথ)াদি সেবন ন1 করিয়া, এন্সপ ধূর্ত, পাষণ্ড, মহামৃখ, 

অনাচীরী, স্বার্থপর, মেথর, চম্মকার. শুদ্র এব" গ্লেচ্ছদিগের উপর বিশ্বাসযুক্ত হইলে উহার" 
ন!না প্রকার প্রতরণ!, ছল ও কপট। করিয়া এবং উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইয়া মিথ্যা মন্ত্র 

যন্ত্র বাবহার করত সুত্র ও তাগা বাঁধে এবং বীধিহা দিয়া থাকে । এইরূপে লোক স্বীয় 

ধন ন'শ, সম্তানাদির দুর্দশা এব রোগবুদ্ধি করিয়া স্বয়ং দুঃখ (পাইয়া) ও অপরকে 

ছুঃখ দিয়া থাকে । জ্ভ্বানবিষয়ে অন্ধ অথচ ধনবান লোক, যখন পূর্বেবাক্ত দুবুদ্দি পাপী এবং 

স্বার্থপর লোকদিগের নিকট যাইয়া প্রশ্ন করে “মহাশয় ' এই বালক. বালিকা, স্ত্রী 

সথব! পুরুষের যে কি অবস্থ! হইয়াছে ভাভ। বলিছে পার। যায় না ।” তখন উক্ত ধূর্ত বলিয়' 
গাকে যে “ইহার শরীরে বৃহৎ ভূত, প্রেত. ভৈরব, অথবা শীতল। দেবী প্রভৃতি আসিয়া- 

ছেন। যাবৎ তুমি ইহার উপায় ন!:+রিবে তাবং উহা অন্তহিত হইবে না, এবং হয়ত 

ইহার প্রাণও “বনাশ করিতে পারে । যদি তুমি উত্তম বন্ত্রাদি ও খাদ্য দ্রবা আদি ভেউ 
দাও তবে, আমি মন্ত্র জপ এবং পুরশ্চরণ দ্বার! ঝাঁড়িয়া উহাকে তাড়াইয়া দিতে পারি” | 
তখন উক্ত নির্বেবোধ অন্ধ এবং তাহার অক্সীয়গণ বলেন “মহাশয় ' বরং আমার 

সর্বস্ব যাউক, তথাপি, ইহাকে আরোগা করিয়া দিউন”। এইরূপ কহিলে উক্ত ধূর্তের 
কাধ্যসিদ্ধি হয়। (তখন) ধূর্ত কহে যে, “আচ্ছা, এত সমাগ্রী এবং এত দক্ষিণ! আনয়ন 

কর, দেবতার ভেট লইয়া আইস এবং গ্রহদান করাও” । পরে ঝাঝর ম্ৃদগ, ঢোল এবং 
থালা লইয়া পীড়িত বাক্তির সমক্ষে গাইতে এবং বাজাইতে থাকে এবং উহার মধ্য হইতে 
একজন পাষণ্ড উন্মত্তবৎ রূপ দেখাইয়া, নাচিয়৷ ও লক্ষ প্রদান করিয়া কহে যে “আমি 



২৬ সত্যার্থ প্রকাশ । 

ইহার প্রাণ অবশ্ট লইব” | তখন উক্ত অন্ধ (নির্বেবাধ ) সেই সকল মেথর ও চামারাদি 
নীচ লোকের চক্রে পড়িয়া কহে যে “আপনি যাহা অভিলাষ করেন লউন, কিন্কু 

ইহাকে কীাচাইয়। দিউন”। তখন এ ধূর্ত বলিয়া থাকে যে “মামি হনুমান” ( মহাবীর ) 

“ভুমি আমার পুজার্থ পক্কান্ন মেঠাই মিষ্টান্ন, তৈল, সিন্দুর সওয়া মণ রোট না মিষ্ট ঘ্বৃতে 
ভাজা গোধূম পিষ্টক এবং কৌপীন জন্য রক্ত বন্ত্র আনয়ন কর” | অথব! বলে “আমি দেবী 

ভৈরব” “আমার জন্য পাঁচ বোতল মদ্য, কুডিটী করুট, পাঁচটা ছাগ এবং মিষ্টান্ 

9 বস্ত্র লইয়া আইস” যখন একথার উত্তরে উক্ত নির্ক্বোধ বলে যে ণ্যাহ। ইচ্ছা 

গ্রহণ কর”। ভখন সেই উম্মত রোজ! অত্যন্ত নাচিতে এবং লাফাইতে থাকে । তাবশ্য 

সদি কোন বুদ্ধমান্ উহাদিগকে উপরোক্ত উৎকোচ না দিয় তৎস্তানে পাঁচ জুতা, লাঠি 

“বং চপেটাঘাত প্রদান এবং পদাঘাশ্ করে, তাতা হইলে, উহার হন্মমান্, দেবা 

অগব! ভৈরব, তত্ক্ষণাৎ প্রসন্ন হইয়! পলায়ন করে। কারণ এই ধূর্তগণ কেবল ধনাদি 
হরণার্থ প্রতারণ! মাত্র করিয়া থাকে । 

যখন কোন গ্রগ্রস্ত লোক গ্রহ স্বরূপ জ্োতিবিদ'ভাসের নিকট গিয়া জিজ্ভাস। 

করে, মহাশয়” ! ইহার কি হইয়াছে ৮ তখন তিনি বলেন যে “উনার উপর সূর্যযাদি 

ক্রুর গ্রহ আক্রমণ (কুদৃষ্টি ) করিয়াছে । যদি তমি ইনার জন্য শান্ঠিপাঠ, পুক্গা ৪ 
দান করাও তেই, আরোগা হইতে পারে নতুবা, অতাস্ঠ পীড়িত ভইয়া মরিয়। যাওয। 

আশ্চধ্যঞ্নক নহে” । ( প্রশ্ন ) যদি কেহ প্রাশ্ন করে যে জোতিবিৎ মহাশয় ! বলুন এই 

পৃথিবী যেন্ধূপ জড়, সৃধ্যাদি লোকও তাদৃশ জড় কি না? ইভ ভাপ এবং প্রকাশ (প্রদান) 

ব্যতীত অন্য কিছু করিতে অসমর্থ, বিশেষতঃ ইহা! কি চেতন পদার্থ যে ক্রুদ্ধ হুইলে ছুঃখ 

এব” প্রসন্ন হইলে স্বখ প্রদান করিতে পারে ? পুনঃ ( প্রন্ন ) এহ যে সংসারে রাজা, 
প্রজা, স্রথী এবং দুঃখী দেখিতে পাওয়া যায়, উহ। ক গ্রহফল শুন্য নভে ৮ (উত্তর ) না, 

এ সমস্ত পাপ পুণ্যের ফল । (প্রশ্ন) তবে কি জ্যোতিঃশান্ মিথ্য। ” (উত্তর ) না, 
উহাতে যে সকল মস্কঃ বাজ, রেখ! এবং গণিত বিষ্া মাছে তগুসমুদ্বায়ই, সতা, কিন্তু যে 

(গ্রহ) ফলের লালা আদি মাছে সমস্তই মিথা! ৷ (প্রশ্ন) তবে যে এই সকল জন্মপত্র হুইয়। 

পাকে, তাহ! কি নিষ্ফল ? ( উত্তর) হাঁ! উল্কা জন্মপত্র নভে, বরং উহার নাম শোকপত্র 

রাখ। কর্তবা ; কারণ সম্ভানের জন্ম হইলে সকলে আনন্দ করে, কিন্ু সেই আনন্দ তত 

ক্ষণই থকে যতক্ষখ, জন্মপর এচিত হইয়। উহ!তে গ্রহ ফলের কথ! শুনতে পাওয়া না 

যাঁয়। পুরোহিতকে জন্মপত্র রচনার প্রস্তাব কলে, সন্তানের মাতা-পিত! বলিয়! 

পাকেন “মহাশয়! আপনি অতি উৎকৃষ্ট জন্মপত্র প্রস্তুত করুন”। পিতা ধনাঢ্য 

হইলে নানাপ্রকার রক্ত ও পীত রেখাবিশিষ্ট চিত্র বিচিত্র জন্মপত্র প্রস্তুত করিয় ও 

'নধন হইলে সাধারণ রীতি অনুস।রে উভা প্রস্তুত করিয়া, পুরোহত শুনাইতে 
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আইসেন। তখন উক্ত সন্তানের মাতা পিতা জ্যোতিবিরদের সম্মুখে উপবেশন করিয়। 

জিনদ্তাস৷ করেন যে “ইহার জন্মপত্র উত্তম হইয়াছে ত?” জ্যোতির্ব্বিদি বলেন “যেরূপ 

আছে তাহা শুনাইয়। দ্রিতেছি। ইহার জন্মগ্রহন অতি উত্তম ও মিত্রগ্রহগণও অতি 

উৎকৃষ্ট আছে এবং ইহার ফল বশতঃ সন্তান ধনাঢা এবং প্রতিষ্ঠাবান্ হইবে । এই 

সন্তান যে সভায় শিয়া উপবেশন করিবে তথায় ইহার তেজ সকলের উপর পঠিত হইবে । 

ইহার শরীর আরোগ্যবিশিষ্ট হইবে এব: এই বালক রাজসন্মান প্রাপ্ত হইবে” ইত্যাদি । 

এই কথা শুনিলে পিত। প্রভৃতি বলিয়া উঠেন যে শ্াহা আপনি অতি শ্রেষ্ট জ্যোতির্বিবিদ্ : 
তখন জ্যোতির্িবদ্ মহাশয় বুঝেন যে এরূপ কথায় কাধ্য সিন্ধ হইল না তখন ঠিনি 

বলিতে আরম্ভ করেন যে “ই! পূর্ব্বোক্ত গ্রহ নকল ত উৎকৃষ্ট বটে কিন্তু, জমুক গ্রহ ক্রুর 

রহিয়াছে অর্থাৎ অমুক অমুক গ্রহের যোগবণতঃ অষ্টমবর্ষে ইহার মৃত্যুযোগ রহিয়াছে” । 

একথা শুনিয়া মাত পিতাদির পুত্রজম্ম জন্য আনন্দ চলিয়া যায় এবং তাহার! তংস্থানে 

শাকসাগরে নিমগ্ন হইয়া জ্যোতির্বিবিদকে কহেন “ভে আদ্ধেয় মহাশয়! এক্সাণে 

আমাদিগের কি করা কর্তবা ১” ৬খন্ জ্যেতিষা মহাশয় বলেন যে ইহার “উপায় কর” । 

গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করে “কি উপাম্ন করিব?” জ্যোতিধা তখন প্রস্তাব করিতে থাকেন 

যে “যদি এই এই রূপ দান কর ও অমুক গ্রহমন্ত্রের জপ করাও এবং নিত্য ব্রাহ্মণ 

ভোজন করাও তবে, অনুমান হয় যে নবগ্রহজনিত বিদ্ব দূরীভূত হইয়া যাইবে । 
'মন্রমান” শব্দ এইজন্য প্রয়োগ কর, হয় যে যদি সন্তান মরিয়া বায় তবে জ্যোতিষণী 

বলিবেন ষে আমি কি করিতে পারি, পরমেশ্বরের উপর কাহারও হাত নাই। আম 

অনেক যত্ব করিয়াছি এবং তুমিও করিয়াছ কিন্তু উহার কশ্মকলই এইরূপ ছিল ।”" 
গার যদি বাঁচিয়। যায় ভবে, তিনি কহেন যে “দেখ, আমার মন্ত্র, দেবঠ। এবং ব্রাহ্মণের 

কিন্ধপ শক্তি। তোমার সন্তানকে বীচাইয়া দিয়াছি।” এবংবিধ স্থলে এইরূপ 
পণ ধার্য ক.রয়া রাখা উচিত যে. ইঙার জ্যোতিব্রেদের জপ ও পাঠ হইতে কোন 

কল না হইলে, উত্ত ধূর্তের নিকট হইতে ব্যয়িত ধনের দুই কিন্ব। তিন গুগ ধন আদায় 

করিয়। লওয়! হইবে । আর সন্তান বাচিয়া যাইলেও এরূপ লওয়। কর্তব্য । কারণ 

জ্যোতিষীর মতে ইহার কম্মফল এবং পরমেশখরের নিয়ম উল্লগঘন করিবার শক্তি কাহার ৫ 

নাউ ।” তন্রপ গৃহস্থেরও বলিবার আছে যে "এই সন্তান নিজ কন্ম ফলে এক: 
পরমেশ্রের নিয়মানুসারে বীচিয়াছে, তোমার অনুষ্ঠান দ্বারা নহে ।” তৃতীয়ত; যখন 

এইরূপে গুরু প্রভৃতি (অপর) লোকে, পুণ্যদানচ্ছলে স্বয়ং ধনগ্রহণ করিয়া থাকেন তখনও, 
জ্যোির্বিবদ্কে যে সকল উত্তর দেওয়। হইখাছে উহাদিগকেও সেইরূপ উত্তর দেওয় 

বিধেয়। 

এক্ষণে শীতল এব মন্ত্র তন্ত্র ও ধপ্রের 'বখয় খলিতে বাকা আছে । ইহারাও 
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পুর্বেবাক্তরূপ প্রতারণা এবং বঞ্চন! করিয়! বেড়ায়। কেহ বলে যে “মন্ত্র পাঠ করিয। 
সুত্র অথবা যন্ত্র বাধিয়া দেওয়া হইলে, আমার দেবতা অথবা পীর উক্ত মন্ত্র ও যন্ত্রে 
প্রভাবে কোন বিদ্ ঘটিতে দেন ন|1” উহ্থাকে এইরূপ উত্তর দিতে হইবে যে “ভুমি 
কি মুহা, পরমেশ্বরের নিয়ম এবং কন্মীফল হইতেও লোককে বীচাইতে (রক্ষা! করিতে ) 

পার? তোমার এরূপ করাও কত শত বালক মরিয়। যার; তোমার গুহেও তোমার 

সন্তানাদি মারয়া যায় এবং তুমিই কি মৃতু হইতে রক্ষ। পাইবে 1” তাহা হইলে উক্ত 

ধৃন্ত আর কিছুই কহিতে পারে ন।, বরং বুঝিতে পারে যে এ স্থলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে 
না। এই জন্য এই সকল মিথখ্য। বাবহার পরিত্যাগ করিয়। ধাশ্মিকগণ সমস্ত দেশের 

পকার সাধন করিয়া থাকেন, নিক্ষপট হইরা সকলকে বিদ্া শিক্ষ। দেন এবং উত্তম 

বিদ্বান লোকদিগের প্রভাপকার করছ জগতের অশেন উপকার সাধন করেন । এইনূপ 

সদভিপ্রায় কখন পরিত্যাগ কর! কর্ধব্য নন্তে ! যাবতীয় লীলা, রসায়ন, "মাভন, মারণ 

উচ্চাটন এব: বশীকরণাদির কথ। উল্লিখিত আছে উহা অতি পামর ( নৃশংস ) বলিয়া 

এঝিতে হইবে । এইরূপ মিথ্য। বাকা সম্বন্ধে বাল্যাবস্থাতেই বালককে উপদেশ দা 

তাহার হৃদয়জ্গম করিয়। দেওয়! উচিত । এরূপ করিলে সম্কান কাহারও ভ্রমজালে 

পন্তিত হৃইয়। ছুংখ পায় ন'। বীগা রক্ষণে সখ, বারা নাশে ছ্ুঃখ উপশ্িত ভয় উাও, 

বালককে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ঠব্য। দেখ যাহার শরীরে বীর্য স্তরক্ষিত হয় তাহার, 

্সারোগ্য, বুদ্ধি, বল ও পরাক্রম বৃদ্ধি পাইয়া! শতান্ত স্ুখোৎপাদন করে। ইহার 

বক্ষণের নিন্ন লিখিত রূপ নিয়ম জানিতে ভইবে । বৈষয়িক কথ. বিষযী লেকের 

সভবাস, বিষয়ের চিন্তা, স্ত্রী দর্শন ও উহার সহিত নিগ্ভনে অবস্থান এবং আলাপ ও 

সংস্পশ প্রভৃতি কণ্ম হইতে পৃথক্ থাকিগা, ব্রহ্ষচারীগণ উত্তম শিক্ষা এব সম্পূর্ন 
বিগ্ভালাভ করিয়া থাকেন' যাভার শরীরে বীধ্য থাকে ন। সে নপুংসক হইখ! মভ, 
কুলক্ষণী হয় এবং প্রমেহ বোগাক্রান্ত হইলে দুর্বল, নিস্তেজ ও নিবুদ্ধি হইথা, উংসাহ, 
সাহস, ধৈর্য, বল এবং পরাক্রমাদি সদ্হুণ হইতে রহিত হইয়া যাধ। যদি তোমরা 

এই সময়ে স্থৃশিক্ষ। ও বিষ্ভালাভ করিতে, এবং বীধারক্ষা করিনে ভ্রান্ত হও ভাহ। হইলে 

পুনরাধ এ জন্মে এরূপ মূল্য সুযোগ আব লাভ করিতে পারবে ন।। “ঘিতদিন 

গৃহকন্ের ভার লষঈয়। আমর! জীবিত আছি, হুতদিন তোমাদিগের বিচ্ভাল'ভ এব 

শরীরের বলরুদ্ধি সাধন কর! কর্ধনা”, এইক্ূপ এবং অন্যান্য শিক্ষা সন্তানকে মাঁচ। পিতা? 

দেওয়া কর্তব্য বলিয়াই, “মাতৃমান্ পিতমান্” এই ছুই শব্দ উক্ত বচনে গৃহীত হইয়াছে । 

অর্থাৎ পঞ্চম বর্ষ পর্যান্ত মাত! এবং ষষ্ঠ বর্ম হইছে অন্টম পরাস্ত পিতা বালককে শিক্ষদান 

করিবেন । নবমবর্ষের প্রারস্তে দ্বিজ আপনার পুত্রের উপনগন দিনা আচার্য্যকুলে অর্থাৎ 

£ ষখানে পুর্ণ পিদ্বান্গণ এবং পুর্ণ বিদৃষী স্ত্রী, শিক্ষ। এব" বিষ্ধা দান করেন, সেই স্থানে পুত্র 
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ও কন্যাকে প্রেরণ করিবেন । শুক্রাদি বর্ণ উপনয়ন না দিয়াই ( সম্তানগণকে ) বিষ্ঠাত্যাস 

জন্য এরুকুলে পাগাইবে । যিনি পাঠের সময় সন্ভ।নের লালন না করিয়া বর; ভাড়ন। 

করিয়া থাকেন ভাভারইঈ, পুজর বিদ্বান, সভা এবং স্রশিক্ষহ হইয়। পাকে । এ বিষয়ে 

ব্যাকরণ মঙহ্হাভান্তের প্রমাণ জাছে যথা 2 

সাম্বতৈঃ পাণিভিন্নন্তি গুরবো ন বিষোক্ষিতৈঃ। 
লালনাশ্রয়িণো দোবাস্তাড়নাশ্রয়িণে। গুণাং ॥ 

অঃ ৮1১1৮ 
অর্থ £-_মাতা, পিতা এব* অ চণ্যা, সম্ভান আধবা শিষাকে ভাড়না করিলে বুঝিতে 

হইবে যেন উ'তারা নিক্ত সন্তান এবং শিষ্যকে নিভ হত্তদ্বারা আম্বুত পান করাউনেছেন। 

সন্য'ন শগবা শিষাকে লালন করিলে বুঝিতৈ হইবে যে, ভারা! নিজ সন্ভথান এব: 

শিষাকে বিষপান করাইয়া নষ্ট এব ভ্রষ্ট কবয়। দিতেছেন । কারণ লালন হইতে 

সন্তান হগবা শিষ্য দোষযুক্ত ভয় এবং তাড়না দ্বারা পিণযুক্ত হইয়! থাকে । সন্তান 

এবং শিষা দগেরও তাঁড়ন হইতে সর্বদা প্রসঙ্গ এব” লালন হইতে সব্বদ! অপ্রস্গ াক। 

উচিত । পরন্থু মাতা, পিতা অথবা আধা'পকগণ কখন ঈর্ধা অথব। দ্বেণ পরবশ হইয়া, যেন 

হাঁওন। না করেন এবং সব্ববদ। বাহিরে ভন প্রদর্শন করিয়া তান্তরে কৃপাদৃষ্টি রাখেন । 
ঘরূপ অন্যান্য শিক্ষা দেওয়া কর্তবা তদ্রপ চৌর্ধা, লাম্পটা, আলস্য, প্রমাদ, মাদক সেবন, 

মিগা।ভাষণ, হিংসা, ক্র,রত।. ঈষা, ছেষ এবং মোভ প্রভৃতি দোষ পরিহাগ করতঃ 

সতাচার গ্রহণ করিব'র শিক্ষা দেওয়াও তবশ্য কণ্ঠনা। কারণ হে পুরুষ কাহার ও 

সমক্ষে যদি একবার চুরি, লাম্পটা এবং মিখাভাষণাদি কারা করে তবে, ত'ভার সেই 

লে!কের নিকট মৃতু পর্যন্ত আর কখন প্রতষ্ঠালাভ হয় না। মিথা-প্রাতিজ্জের যেরূপ 
ভানি 'ও ক্ষটি হখ সেরূপ অন্য কাহারও হয় ন' এজন্য, যাহার সভিত (যে পতিজ্্ঞ। করিবে, 

সাহার নিকট সেই প্রন্তিজ্। পূর্ণ করা উচিত । নর্থাৎ যেরূপ কেহ যদি অপরকে বলে 

যে"আম তোমার সহি * অমুক সময়ে মিলিত ভইব অগবা ঠমি আমার সহিত মিলিত 

হইবে, কিংবা অমুক দ্রব্য আমি তোমাকে অমুক সমথে দিব । দে যদ উল্ত প্রতিজ্ঞা 

পুর্ণ না করে ত.ব, আর কেহই উষ্ঠাকে বিশ্বাস করিবে না । এইজনা সন্কলের সর্বদা 

সভাবাদী এব সতাপ্রতিজ্জ্ হওষ! উচিত। কাহারও উপর অভিমান করা উচিত নভে । 

ছল, কপট'তা এব কুত্তা নিজের হৃদযই দুঃখ অনুভব করে. হ্ৃতরা অনো পরে 

কা কথা ? ছল ও কপটতা শাহীকেই বলা যায়। যখন লোকে ভিংরে একপ্রক'র 

এবং বাহিরে আর এক প্রকীর দেখইয়। অপরকে মুগ্ধ করে এবং অপরের ক্ষতি বিষষে 

চিন্তা ন! করিয়া! কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্ট! করে । কাহারও পুর্ববকৃত উপকাব 
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গণন! ন। করাকে কৃত্ত্বতী বলে। ক্রোধাদি দোষ এবং কট্ুবচন পরিত্য।গ করতঃ, 

শাস্ত এবং মধুর বাক্য প্রয়েগ করা এবং (অনর্থক) অধিক বাক্য বা বৃথ৷ জল্পন৷ পরিত্যাগ 
কর! উচিত । যশ্ুদূর বল! প্রয়োজনায়, তাহার অধিক অথব। ন্যুন কথা বলা উচিত 

নহে। বুদ্ধের সম্মান করিবে এবং তাহার সম্দুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে উচ্চাসনে 

উপবেশন করাইনে । প্রথমে “নমন্ত্ে” এইরূপ বলিয়া অভার্থন। করবে, এবং হাহার 

সম্মুখে কখন উচ্চাসনে উপবেশন করিবে না । সভামধ্যে এরূপ প্বযোগ্য স্থানে উপবেশন 
করিবে যে, কেহ যেন তথা ভইতে উঠাইয়া দ্রিতে ন। পারে । কখন কাহারও সভিত 

বিরোধ করিবে ন! এব বিশিন্ট গুনসম্পনন হইয়। সর্বদা গুণগ্রহণ এবং দোষ ত্যাগেখ 

অভ্যাস রাখিবে । সজ্ভনের সহবাস করিবে এবং ছুষ্টের সহবাস পরিত্যাগ করিবে । 

স্বীয় মাতা, পিতা এবং আচাব্যকে শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা ঘারা, ও ধনাদি উত্তম 

পদার্থ প্রদান করত;, প্রীতিপুবর্বক সেব! করিবে। 

যান্যস্মাক১ স্চরি তানি তানি ত্বয়োপাশ্তানি নো ইতরাণি। 
তৈত্তিণ প্রপ৭ ৭, অন্থ ১১। 

ইনার অভিপ্রায় এই যে. মাত, পিতা এবং আচাধ্য নিজ সন্তান অথবা শিষ্যকে 

সববদ! সত্যোপদেশ দিবেন এপং বলিবেন যে “আমাদিগের মে সকল ধন্মধুক্ত কম্ম 

আছে তাহার. গ্রহণ করিবে এব যে বে ছুঙ্গন্ম আছে হাহা পরিহার করিবে । 

মাহ! নাহা সতা বলিশ। জানিবে তাভারভ প্রচার এব” প্রকাশ করিবে । কোন 

পাষণ্ড ও ঢরাচ.র লোকের উপর পিশ্দাস করিবে না। মাতা, পিতা এবং অচাঘ্য 
বে সকল সতকানোোর টপদেশ দিবেন তাহা মথোচিৎ পালন করিবে! যা যদি মাত।, 
এবং পিতা ধন্ম বিষ্া উদ্ভম আচরণ সম্বন্ধীয় কোন শ্লোক, নিঘণ্ট,, “নিরুক্ত- 

“অস্টাধ্যায়া” অথবা শন্যসূত্র কিন্যা বেদমন্তত কণস্ত করাইয়া থাকেন, হবে তহার 
হর্থ পুনরায় নিগ্ভাথীদিগকে বিদিহ করাইবে। প্রথম সমুল্লাসে পরমেখরের বেরূপ 

ন্যাখা! করা হইয়াছে, তদ্ধূপ শ্বাকার করিয়া ভাহারহই উপাসনা করিবে । য.হাতে 

শারোগা বিষ্ভা এব খল প্রাপ্ত ণ্য়' যায় এরূপ, 2ভাজন আচ্ছাদন এবং ব্যবহার 

করিবে এবং গপরকে করাবে । অর্থাৎ যে পরিমাণ ক্ষুধা হইবে তাহার কিঞ্চিৎ ন্যুন 

ভোজন করিনে এবং মগ « মাংস দেবন হইতে সর্বদ| পৃথক থ।কিবে। অজ্ঞাত এবং 
গ্ভার জলে প্রাবেশ করিবে না; কারণ হাহা হইলে জলজন্ত বা অন্য কোন পদার্থ হইতে 

ঢঃখ পাইবার সন্তাবন এব' সন্থুরণ না জানিলে ডুবিয়! যাইতে পার । “নাবিজ্ঞান্ডে 

জলাশয়ে” ইহ। মনুর বচন | অজ্ঞাত জলাশয়ে অবতরণ করিয়া প্লানাদি করিবে ন!। 

পু তৎ ন্যাসেৎ পাদৎ বন্ত্রপুতৎ জলৎ পিবেছ। 
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সতাপুতাৎ বদেদ্বাচৎ মনঃপুতৎ সমাচরেৎ ॥ 
মনু, অঃ ৩1৪৬ 

অর্থ-নিম্দিকে দৃষ্টিপাত কর? উচ্চ নীচ প্তান দেখিয়। চলিবে, বন্ধে ছাকিয়। জল 

পান করিবে, সতাদ্বারা পবিবীকুত বাকা বলিবে এন মনে মনে বিচার করিষ!, 

কামা করিবে। 

মাতা শক্রঃ পিত৷ বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ 
ন শোভতে সভামধ্যে হংসমধ্ো বকো যথা | 

ইহা চাণকানীতির ২য় অধ্যায়ের ১১ শ্রোকের বচন ' যে মাতা পিতা সন্তানের 
বিদ্যালাভের জন্য যত্ুবান ন' হন ঠাভারা, নিজ সন্তানের সম্পূর্ণ শক । উক্ত (বিদ্ভাভীন) 

সন্তান বিথ্বান্দিগের সন্ভায় উপবেশন করিলে, নেরূপ ভংসমধো বক কুৎসিত দেখায 

তদ্রপ (সও তিরস্কৃত ভয় এবং কুৎসিত দেখায় । মাতাপিভার নিজ সন্ভানকে শারীরিক 

এবং ম'নসিক চেষ্টা! দ্বারা ও ধন বায় করিয়!, বিদ্যা, পশম সভভাতা এবং উত্তম শিক্ষ - 

যুক্ত করাই শীহাদিগের কর্তবাকম্ম ও পরম পন্মা ও কাঞ্িব কার্য জানিতে হইবে। 

বালশিক্ষা! সন্দন্দে অল্লই লিখিত তল । নুদ্ধিমান লোক উহা ভউতে অধিক বুঝিয়। 

লইবেন। 

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতীম্বামিকৃতে সত্যাথপ্রকাশে 
স্ুভাষাবিভূষিতে বালশিক্ষা বিষয়ে দ্বিতীয়ঃ 

সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণ । 
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অথাহধ্য়নাধ্যাপনবিধিৎ ব্যাখ্যাম্তামঃ | 
এক্ষণে তৃতীয় সমুল্লাসে অধায়ন এবং অধাপনের রীতি লিখিত হইতেছে | 

সন্তানদিগকে উত্তম বিদ্যা, শিক্ষা, গুণ, কন্মন এবং স্বভাব রূপ আভূষণে ভূষিত করা পিতা, 
মাতা, আচাধা এবং আত্মীয় লোকদিগের পক্ষে মুখা কম্ম! স্বর্ণ, রৌপা, মাণিকা, 
মুক্ত অণব। প্রবালাদি রত্বযুক্ত অলপ্ার ধারণ করিলে মনুষ্যের গাত্সা কখন স্ৃভৃষিত 
হইতে পারে না। বেহেতু অলঙ্কারাদি ধারণ করিলে কেবল দেহাভিমান, বিষয়াসক্তি 
ও দণ্তাভয় এ1ং মৃত্য পর্ণান্ত ঘট! সম্ভবপর | সংসারে দেখ! নায় যে, মলঙ্কারাদি 
ধারণ করাতে দস্থাহুস্তে বালকদিগের সমতা ঘটিয়া থাকে । 

বিচ্ভাবিলাসমনসো ধৃতশীলশিক্ষাঃ, 
মতাব্রতা রহিতমানমলাপহারা3। 
ংসারছ্ঃখদলনেন স্তভৃষিতা যে, 

ধন্যা নরা বিহিতকন্মপরোপকারা ॥ 
নাভাদিগেধ মন বিগ্াা-বিলাসে তৎপর থাকে, বাহারা সুন্দর শীল স্বভাবযুন্ত এবং 

ভাভানণাদি নিয়ম পালনে রহ থ কেন, মীহার! অভিমান অপবিত্রত। রহিত হইয়। 

আগ্যের মলিন হাব নাশ করেন, এবং শ্বাহারা সত্োপদেশ ও বিদ্ভাদান করতঃ, সংসারী 
লোকদিগেপ ছুঃখ দূর করিয়া স্মভষিত বেদ বিভিহ কম্মানুষ্টান দ্বারা পরোপকারে রত 

গাকেন সেই নর নালাগণই পন্য আতএব আক্টম বর্ষ বয়সে বালকদিগকে বালকদ্গর 
এনং কৃন্যাদিগকে কন্যাদিগের পাঠশালায় প্রেরণ করিবে । শধ্যাপক, পুরুষ হউন, অথন' 

স্বাই হন, তিনি ছুন্টাঢারী হইনল ভাত বর দ্বাগা শিক্ষা প্রদান করাইবে না! । পরল্থ পূর্ণ 

নিদ্যাযুক্ত এন: ধাশ্রিক আপাপকই অধাপনার এব" শিক্ষা দিবার উপযুক্ত হন। দ্বিজ 

স্বকীয় আলয়ে সন্তানের যচ্ড্তোপবাত এবং কন্যার বথাযোগা সংস্কার করাইয়। যথোক্ত 

শগাচাধ্যকুলে অর্থাৎ নিজ নিজ পাঠশালায় প্রেরণ করিবেন । বিদ্যাশিক্ষার স্থ।ন একান্ত 

প্রদেশে হওয়া উচিত । ক্গার 'এ নালকদিগের 'ও কন্যাদিগের পাঠশাল৷ একটা অপর 
হাতে অন্ততঃ ছুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত থ.কা প্রয়োঞ্জনীয়। যাহারা তথায় অধ্যাপিকা! 



তৃতীয় সমুল্লাস। তত 

ও অধ্যাপক পুরুষ বা ভৃত্য ও অনুচর হউক তাহার! কম্যাদিগের পাঠশালায় সকলেই স্ত্রী 

এবং বালকদিগের পাঠশালায় পুরুষ নিযুক্ত থাকিবেন। স্ত্রীলোক দিগের পাঠশালায় 
পঞ্চমবর্ষবয়স্ক বালক এবং পুরুষদিগের পাঠশালায় পঞ্চমবর্ষবয়ন্কী বালিকা 'ও যাইতে 
পারিবে না। অর্থাৎ যতদিন ইহার ব্রহ্মচারী ব! ব্রন্মচারিণী থাকিবে, ততদিন স্ত্রী অথব! 

পুরুষের পরস্পরের দর্শন, স্পর্শন, একাস্ত সেবন, সম্ভাষণ, বিষয়ালাপ, পরস্পর ক্রীড়া 

বিষয় চিন্তা ও পঙ্গ এই অষ্ট প্রকার মৈথুন কার্য হইতে পৃথক থাকিবে । অধ্যাপকগণও 
ইহাদিগকে এই সমস্ত বিষয় হইতে রক্ষা! করিবেন, ষদ্দারা ইহাদিগের উত্তম বিদ্াাশিক্ষা ও 

সুশীল স্বভাব জন্মিবে এবং শরীর ও মাত্সা বলযুক্ত হইয়া নিতা নিতা আনন্দ বদ্ধন 
করিতে সমর্থ হয়। পাঠশাল৷ হইতে এক যোজন অর্থাৎ চারিক্রোশ দুরে নগর অথবা 

গ্রাম থাকিবে । বাজকুমার অথব। রাজকুমারীই হউন আর দরিদ্রসম্তভানই হউক 

সকল পাঠার্গাকে তুল্য বস্ত্র খাদ্য, পানীয় এবং আসন দিতে হইবে, কারণ সকলকেই 
তপস্বী হইতে ভইবে। উহাদিগের মাতা পিতা স্বীয় সম্ভানদ্দিগের সহিত এবং 

সম্ভানগণ স্বীয় মাতা পিতার সহিত মিলিত হইতে পারিবে না ও উহাদিগের মধ্যে 

এক অপরের সহিত “কান প্রকার পত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না; যাহাতে ইহারা 

সাংসারিক চিন্ত। 5হাতে রহিত হইয়া! কেবল বিদ্যা বৃদ্ধির চিস্তাতেই মগ্ন থাকে । ভ্রধণের 

সময় অধ্যাপক উহাদিগের সমভিব্যাহাবে থাকবেন, যদ্দারা কোন প্রকার কুচেষ্টা করিতে 

ন। পারে, আর ন। আালম্ত ব। প্রমাদ করিতে সমর্থ হয়। 

কন্যানাং সম্প্রদানৎ চ কুমারাণাৎ চ রক্ষণম্॥ 
মনন অঃ ৭ শ্লোক ১৫২ ॥ 

ইহার অভিপ্রায় এই যে ইহাতে ( একপ ) রাজনিয়ম এবং জতিনিয়ম হওয়া চাহি 

যে পঞ্চম অথব। অস্টম বর্ষের পর কেহই নিজ বালক ও বালিকাকে গুহে রাখিতে না 

পারেন এবং পাঠশালায় অবশ্য প্রেরণ করিবেন জার না৷ পাঠাইলে দগুনীয় হইবেন । 

পুজ্ের বজ্ঞ্োপবীত প্রথমে গৃহে ও তৎপরে দ্বিতীয় বার পাঠশালায় আশ্চর্ন্/যকুলে হইবে । 
পিতা, মাতা অথবা অধ্যাপক স্বীয় বালক বালিকাদিগকে অর্থসহি হ গায়ত্রী মন্ত্রের উপদেশ 

প্রদান করিবেন । এই মন্ত্র এরূপ যথা 
৬ রা পো ও ভূভূবঃ স্বঃ। তৎসবিতুর্বরেণ।ৎ ভর্গোদেবস্য ধীমহি। 
ধিয়ো যে। নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ যজু। অঃ ৩৬। মং ৩॥ 
এই মন্ত্রের প্রথমে যে ( অউম্) তাহার অর্থ প্রথম সমুল্লাসে লিখিত হইয়াছে । 

সেই স্থল হইতে জানিয়। লইবেন । এক্ষণে তিন মহাব্যান্ৃতির অর্থ সক্ষেপতঃ লিখিতেছি 
“ভূরিতি বৈ প্রাণঃ” | “্ষঃ প্রাণয়তি চরাহচরং জগৎ স ভুঃ স্বয়স্ুরীশ্বরঃ৮। যিনি সমগ্র 



৩৪ সন্যার্থ প্রকাশ। 

জগতের জীবনের আধার, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর এবং স্বয়স্ভু হওয়ায় প্রাণবাচক “$2৮ 
পরমেশরের নাম হইয়াছে । “ভুবরিত্যপানঃ” । “যঃ সর্ববং ছুংখমপানয়তি সোহপান?” | 

যিনি সর্ববছূঃখ বহিত এবং ধাহার সঙ্গবশতঃ জীব সমস্ত দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায় এজন্য 

দেই পরমেশ্রের নাম “তৃবঃ” । পস্বরতি ব্যান” | “যে বিবিধং জগত “ব্যানয়তি ব্যাপ্পোতি 

দস বানঃ”। যিনি নানাবিধ জগতে বাঁপক হইয়া সমস্ত ধারণ করেন, এজন্য উক্ত 
পরমেশ্বরের নাম “ম্বঃ” হয়। এই তিনটা বচন টতত্তিরীয় অরণাকে প্রপাঃ ৭ হানুঃ 
€ এ লিখিত আছে । ( সবিভুঃ ) “যঃ স্নোতাাৎপাঁদয়তি সবর্ষং জগৎ স সবিতা” (তশ্ত ) 
ধিনি সমস্ত জগতের উৎপাদক এবং সর্ৈশ্বধ্যদাত| হয়েন (তাহার )। (দেবশ্য ) “মো 
'দীন্যতি দীব্যতে বা স দেবঃ”। যিনি সর্ননস্থুখদাতা। এবং ধাভার প্রাপ্তিকামনা সকলে করেন 
£সই পরমান্মার যে ( বরেণ্যম্) “বর্ত মর্ম” অর্থাৎ স্বীকরণযোগা অতি শেঠ ( ভর্গঠ ) 

“ম্দ্ধস্বরূপম” অর্থাৎ শদ্ধন্বরূপ এবং পবিভ্রকরী চেতন বরঙ্গস্বরূপ হন (তত ) সেই 

পরমাত্বার স্বরূপকে মামরা | ধীমভি ) “ধরেমহি” অর্থাৎ পারণ করি ! কি প্রয়োজন 

ল্য ? যে (যঃ) “জ্গদীশ্বরঃ” যিনি সবিতা দেন পরমাত্বা। (নঃ) “অন্মাকম” 

আমা দগের ( ধিয়ঃ) ““বুদ্ধী;” বুজিকে (প্রচোদয়াৎ ) “প্রেরয়েৎ” প্রেরণা করেন জর্থাৎ 

অসৎ কাধা হইতে পরিত্যাগ করাইয়া সতকার্ধো প্রবৃত্ত করেন।  ঠে পরমেশ্বর ! 

হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ । হে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব ! হে আজ, নিরঞ্জন, নির্বিবকার ' 
হে সর্ববাস্তর্ীমিন্ ! হে সর্ববাধার জগতপতে ! সকলজগদ্ুত্পাদক হে অনাদে, বিশন্তর, 
সন্নব্যাপ্দিন ' হে করুণায়তবারিধে সবিতর্দেবহ্থ তব যদোং ভূডৃবংন্বর্বরেণাং ভর্গোহস্তি 

তদ্ধয়ং ধীমহি দধীমন্ঠি ধরেমভি ধায়েম বা, কম্মৈ প্রয়োজনায়েতাাহ” 1 “তে ভগবন্ 

যঃ সবিত৷ দেব পরমেশরো ভবানস্মাকং ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ স এবাস্মাক: পুজ্য উপাসনীয় 
ইষ্টদেবে ভবতু নাতোহন্য* ভবন্,ল্যং ভবতোহধিকং চ কিঞ্চিত কদাচন মন্যামহে” | 

হে মনুষ্যগণ ' যিনি সমগ্র সমর্থ মধ্যে সমথ, সচ্চিদানন্দানন্কশ্বূপ, নিভ্ভা শুদ্ধ, নিত্য বুদ্ধ, 

নিত্যমুক্তস্বভাবযুক্ত কুপ!সাগর, যথাযোগ্য ন্যায়কারী, জম্মমরণাদিক্রেশরহিত, আকার- 
রহিত, সকলের ঘটঘটবেত্ত!, সকলের ধরন্ঠা পিতা ও উৎপাদক, যিনি অন্নাদি দ্বারা বিশের 

(পে ষণকর্তা, সর্দেবশর্বাযুক্ত, জগতের নিন্মা », শুদ্ধন্থরূপ এবং যিনি প্রাপ্তিকামনার যোগ্য 

কয়েন সেই পরমাহ্থীর যে শুদ্ধ চেতন্যন্গরূপ লাছে শাভাকেই, মামি হাদয়ে ধারণ করি। 

এই প্রয়োজনার্থ যে সেই পরমেশ্বর আমার মাত্সা ও বুদ্ধির মন্থর্যামী স্বরূপে মামাকে 

দুষ্টাচার মধশ্মমার্গ হইতে নিবৃত্ত করিয়। শ্রেষ্ঠাচার সতামার্গে পরীবৃত্ত করুন । 
উহ্গীকে পরিভাঁগ করিয়া আমরা অন্য কোন বস্থর ধ্যান করিন না। যেহেতু ন। 

কেহ ঠাভার তুলা অথন! অধিক আছেন । তিনিই আামাদিগের পিতা, রাজা, নায়াধাশ 
এবং সব্বসুখদাত। হয়েন। 



তৃতায় সমুল্লাস । ৩৫ 

এইরূপে গায়ত্রীমন্ত্রের উপদেশ করতঃ, সন্ধ্যোপাসনার যে স্ত্রান আচমণ প্রাণা- 

য়ামাদি ক্রিয়া আছে (তাহার ) শিক্ষা দিবে । প্রথমত; স্নানের প্রয়োঞ্গন এই যে, ইহা 
দ্বারা শরীরগত বাহ অবযবের শুদ্ধি এবং আরোগ্য লাভ হয় । ইহার প্রমাণ £-- 

অনিরাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সতে)ন শুধ্যতি । 
বিদ্যা তপোভ্যাং ভূতাত্বা বুদ্ধিজ্ঞানেন শুধ্যতি ॥ 

মন্বঃ অঃ ৫1 ১০৯। 

জলার। শরারের বাহাবয়ব, সত্যাচরণ দ্বার মন, বিদ্তা এবং তপ অর্থাৎ সর্বপ্রকার 

ক্রেশ সহন করিয়! ধন্মেরই অনুষ্ঠান করিলে জীবাত্ম। জ্ঞান নর্থাৎ পৃথিবা হইজে 

পরমেশ্বর পধ্যন্ত পদার্থগণের বিবেক দ্বারা বুদ্ধি দুটনিশ্চয় এবং পবিত্র হয়। এই- 
জনা তোজনের পুরে ল্লান অবশ্যই করা কর্তবা। দ্বিতীয় পাপায়াম। এতছিষযে 
প্রমাণ 3 -- | 

যোগাঙ্গা হুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ | 
যোগ সাধনপাদে সুঃ ২৮ ॥ 

যখন মনুষ্য প্রাণায়াম করে তখন প্রতিক্ষণ উত্তরোত্তর কালে মশ্দ্ধির নাশ এবং 

ছন্তানের প্রকাশ হইতে থাকে । যাবৎ মুক্তি না হয় তাবু, তাহার আত্মার জ্ঞান নিয়ন 

বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় 

দহান্তে ধ্ায়মীননাং ধাতৃনাং হি যথা মলাঃ। 
তথেক্ড্রিয়াণাং দহান্তে দোষাঃ প্রাণস্ত নিগ্রহাৎ ॥ 

মনু অঃ৬। ৭১॥ 

যেরুপে অগ্রিতাপে স্ুবণাদি ধাতুর মল নষ্ট হইয়া বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয় ভজ্রপ, 

প্রাণায়াম করিয়। মনাদি ইন্দ্রিয়গণের দোষ ক্ষীন হইয়া নিম্মল ভইয়া যায়! 

প্রাণায়ামের বিধি £-- 

প্রচ্ছর্দন বিধারণাভ্যাং ব। প্রাণসা | 
যোগ সমাধিপাদে সুই ৩৪॥ 

যেরূপ অত্প্ত বেগের লহিত বমন হইয়া অন্ন জল বহির্গত হয়, তন্রপ প্রাণকে 

সবলে বহির্গত করিয়। বাহিরেই যথাশক্তি রুদ্ধ করিবে । যখন বাহিরে নির্গত করিতে 

চাহিবে তখন, মৃলেক্দ্রিয়কে উদ্ধে সঙ্ক.চিত রাখিলে, প্রাণ ততক্ষণ বাহিরে থাকে । 
এইরূপে প্রাণ অধিক (ক্ষণ, বাহিরে থাকিতে পারে । যখন অতান্ত বিচলিত হইবে, তখন 



ডি সত্যার্থ প্রকাশ । 

শনৈঃ শনৈঃ বায়ু ভিতরে লইবে এবং সামর্য :ও ইচ্ছানুসারে পুনরায় এইরূপ করিতে 

থাকিবে । সেই সময়ে মনে মনে (3) ইহার জপ করিতে থাকিবে । এইরূপ করিলে 

শাত্ু। এবং মনের পবিত্রতা ও স্থিরতা জন্মিয়া থাকে। প্রথমতঃ ( বাহ্ত বিষয়) 

অর্থাৎ বাহিরে ( অধিকক্ষণ ) প্রাণ রুদ্ধ করা : দ্বিতীয়তঃ “আভ্যন্তর,” অর্থাৎ ভিরে 
যতদুর প্রাণ রুদ্ধ করা যায় ততদূর রুদ্ধ করিবে । ততীয়তঃ *স্তন্তবুত্তি” অর্থাৎ একই- 

বাঁরে যে স্থানের প্রাণ সেই স্থানেই যথাশক্তি রুদ্ধ (স্তম্ত) করা। চতুর্থতঃ “বাহাভা*- 

ক্ষেপা,” অর্থাৎ প্রাণ যখন ভিহর হইতে বহির্গত হইতে থাকে তখন তাহার পিরুদ্ধে, 

অর্থাৎ বতির্গমন করিতে ন। দিবার জন্য বাহির হইতে ভিতরে লইতে হইবে এবং 

যখন বাহির হইতে ভিতরে গাসিতে থাকিবে তখন ভিতর হইতে বাহরের দিকে 

প্রাণকে ধান্ধ। দিয়া বাহিরে রাখিতে হইবে । এইন্ধপে এক অপরের বিরুদ্ধ ক্রিয়। 

করিলে, উভয়ের গতি রুদ্ধ হইয়া প্রাণ নিজবশে আসিলে, মন এবং ইন্দ্রিয়গণও 

স্বাধীন হইয়! পাকে | বল ও পুরুষার্থ বৃদ্ধি পাইয়া বুদ্ধি ( এরূপ) তীরে ও সুক্ষন: 

রূপ ভইয়া যায়, থে গতি কঠিন এব" সূক্ষ বিষয়ও শাঘ্ গ্রহণ (বোধ) করিয়। 
থাকে । উঠ. দ্বার। মনুষোর শরীরে বীর্য, বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়।, “স্থ্ময, বল, পরাক্রম, 

জিতেক্দ্রিয়তা এবং ল্প সময়ে সমস্ত শান্দজ্রজ্ান জন্মিয়া থাকে । স্্ীলোকও এইরূপ 

যোগাভ্যাস করিবে । ভোজন, আচ্ছাদন, উপবেশন, উত্থান, সম্ভাষণ, গমন এবং 

উচ্চ ও নীচ বাক্তিদিগের সহিত মথাযোগা বাবহারের ও উপদেশ দিতে হইবে । সন্ধ্যো- 
পাসন যাহাকে ব্রঙ্গবজ্ঞও বল! যায়। “আচমন” সেই পরিমাণ জল করতলে লইয়! 
উহার মূলে এবং মধ্যদেশে “ওঠ” স্পর্শ করিবে, যাহাতে উক্ত জল কষ্টের নীচে হৃদয় 

পর্যন্ত যায় (তাহার অধিক ও অথবা নান ন! হয় )। ইহাতে কণ্টস্থ কফ ও পিত্টের 

কিঞ্চিৎ নিরৃত্তি হয়। পশ্চাৎ “মাঙ্ভন” অর্থাৎ মধ্যমা এবং অনামিকা অগুলির অগ্র- 

তাগ হইতে নেত্রাদি অঙ্গের উপর জল সিঞ্চন করিবে, ইনাতে আালম্ত দূর হয়। 
যদি আলম্য না থাকে এবং জল না পাওয়! যায় ওবে করার না। পুনঃ সমন্ত্রক 

প্রাণায়াম মানসিক পরিক্রমণ এবং উপস্থান ও শেষে পরমেশ্রের স্মৃতি, এবং উপা- 

সনার রীতি শিক্ষা দিবে। পশ্চাড “অঘমর্ষণ” করিবে অর্থাৎ পাপ করিবার ইচ্ছ। 

পর্যান্ত কখন ন। করে। এই সন্ধোপাসন! একান্ত দেশে একাগ্রচিত্তে করিবে | 

অপাৎ সমীপে নিয়তে নৈত্যিকৎ বিধিমাস্থিতঃ। 
সাবিত্রীমপ্যধীয়ীত গত্বারণ্যৎ সমাহিতঃ ॥ মনুঃ অঃ ২।১০৪। 

বনে অর্খাৎ নিজ্জন স্থানে গিয়। সাবধান পুরর্বক জলসম্ীপস্থ ভুইয়া! নিঠ্যকম্দ করতঃ 
সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী মন্ত্রের উচ্চারণ, অর্থভ্ভান এবং ভদন্তসারে নিজ আচার বাবহার 



তৃতীয় সমূল্লাস। ৩৭ 

করিবে । পরন্থব এই জপ মনে মনে করাই শ্রেষ্ঠ । দ্বিতীয় দেবনজ্ঞ যাহ। আগ্নাহোত্র এবং 
বিদ্ধান্ঃদিগের সঙ্গ ও সেবাদি দ্বারা হইয়া থাকে । সন্ধা! এবং অগ্নিহোত্র সাং প্রাতঃ 

উভয় কালেই করিবে । এই ছুই সময়ই রাত্রি ও দিনম।নের সন্ধিবেল! ব্যতীত অন্য (সায়ং) 
নহে ! কমের কম (অন্ততঃ) এক ঘণ্টাকাল হাবশ্য ধ্যান করিবে । যেরূপ সমাধিস্থ ভঈয়। 
মোগিগণ পরমান্ীর ধ্যান করেন তক্রপে সন্ধ্যোপাসনার অনুষ্ঠান করিলে । 

এরূপে সুধ্যোদয়ের পশ্চা্ এবং সূষ্যান্তের পুর্ব, আগ্সিহোত্র অনুষ্ঠানের সময় হইয়! 
থাকে । ইহার জন্য কোন ধাতু গথব৷ ম্বত্তিক|নিন্ধমিত উপর ১২ অথবা! ১৬ জঙ্গুল পরি- 
মাণ চতুক্ষোণ, তাদৃশ গভীর এবং নীচে ৩ অথব| ৪ অঙ্গুল পবিমাণবিশিষ্ট একটি 
বেদী এক প্রোক্ষণী পাত এই প্রকার প্রস্তহ করিবে । আরা উপরে যত বিস্তৃত, 

নাচে তাহার এক চতুর্ধাংশ বিস্তুত হইবে । উহাতে চন্দন, 

পলাশ অথবা! আামাদি কোন শ্রে্ঠ কাষ্ঠ খণ্ড, উক্ত 
বদীর পরিমাণ হইতে ছোট এবং বড় কবিয়া উচ্াাতে 

বাখিবে! উহার মধ্যস্থলে অগ্নি রাখিয়া পুনরায় উহ্ভার 

উপর সমিধা অর্থাৎ পুকোক্ত ইন্ধন রাখিয়া দিবে 

এইন্ধপ ). এক ততীয় প্রণীত পাত্র € 

এইরূপ ) ঞএকটী আজ্যস্থালী ( 

দনবরণ বা চমস ( এইরূপ ) প্রীষ্তভত করিতে হউবে। এই সকল 

স্বর্ণের, রৌপোর অথবা কাষ্ঠেরও হইতে পারে । প্রণীত! পাত্র এবং প্রোক্ষণীতে 

জল এবং দ্বৃতপাত্রে ঘ্বৃত রাখয়া, ঘুত তপ্ত করিয়া লইবে | জল রাখিবার জন্য প্রণীত 

এবং হাত ধুইবার জল লইতে স্ববিধার জন্াা প্রোক্ষণীতে জল রাখিতে হয়। ভাহার 
পর ভাল করিয়া ঘ্বুত পরীক্ষা করিয়! লইয়া. প্রনরায় এই সকল মান্ধের বারা ভোম 

করাবে । যথা 

ওঁ ভূরগ্রয়ে প্রাণায় স্বাহাী। ভুববায়বেহপানায় স্বাহ। | 
স্বরাদিত্যায় ব্যান্যায় স্বাহা। 

গু ভুর্ভ বংস্বরগ্নিবায় দিত্যেভঃ প্রাণাপানব্যানেভ্যঃ স্বাহা | 
চি 



৩৮ সতার্থ প্রকাশ । . 

ইতাদি অগ্নিঙ্গোত্রের প্রতোক মন্ধ পাঠ করতঃ আহুতি দিবে হইবে । যদি অধিক 

আন্ত দিতে হয়, তবে 

ওঁ বিশ্বানি দেব সবিতছ্ু রিতানি পরান্থুব। 
যন্তদ্রং তন্ন আস্ুব ॥ যজুঃ অঃ ৩০ । ৩। 

এই মন্ত্র দ্বারাও পর্ধোক্ত গায়ত্রী মন্ত্রের সহিত আহুতি দিবে । 
“৩,” ভু” এবং “প্রাণ” আদি পরমেশরের নামের অর্থ পুষে কগিত হইয়াঞ্ছে । 

“স্বাহা” শব্দের অর্থ এই যে, যেরূপ জ্ঞান আত্মাতে অবস্থিত আছে তঙ্রপই জিহবা দ্বারা 
বলিবে বিপরীত নহে । যেরূপ পরমেশ্বর সকল 'প্রাণীদিগের শ্খার্থ এই সমস্ত জগতের 
পদার্থ রচন। করিয়াছেন, রূপ মনুষোরণও পরোপকার কর! শর্করা ! 

( প্রশ্ন) হোম হউতে কি উপকার হয় £ (উত্তর ) সকলেই জানেন যে তুগন্ধ- 
যুক্ত বারু এবং জল হইতে রোগ এব, রোগ হইতে প্রাণিগণের ছুংখ হয়। এবং 

স্তগন্ধিত বায় 9 জল দ্বারা গারোগা ও রোগনাশ হেহু স্শখলাভ হয়! (প্রশ্ন) চন্দ- 
নাদি ঘধণ করতঃ কাঁহাকেও প্রলেপ দিলে এবং ঘ্তাদি ভাজনণ9৫থ দান করিলে অত্যন্থ 

উপকার হয় এজন্য, উহ। অগ্রিতে দিয়া বার্থ নষ্ট কর, বুদ্ধিমানের কাখ্য নভে । (উত্তর) 

ঘদি তুমি পদার্থবিছ্ঠা জানিতে ভবে কদাপি এরূপ বাকা বলিতে না । কারণ কোন 

দ্রব্োরই অভাব হয় ৮11 দেখ যেখানে হোম হয় তাহা হইতে দুরদেশশ্তিত পুরুষের 

নাসিকাতে স্থগন্জের গ্রহণ হয়। এইবপ দুর্গন্ধ সন্বন্ধেও হয় ইহা বুঝিতে হইবে । 
শগি পক্ষিপু পদাগ দুক্ষারূপে বিস্তারিত হইং1] বায়ুর সহিত দূরদেশে নীত হইয়া দ্র্গ- 
ন্ষের শিবুত্তি করিহা থাকে । (প্রশ্ন) যদি এরূপ হয় তবে কেশর, মগনাভী, সুগন্ধা পুষ্প, 

এবং আতর প্রভৃতি গৃহে স্তটাপিত করালে ( বাু স্ুগন্গযুক্ত হইয়। ) স্মখকারক হইবে । 
( উত্তর) উক্ত গুগঙ্ধের এরূপ শর নাউ যে গুহস্থিত ( অণ্যন্ধ) বাধুকে নির্গত করিয়া 
বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবেশ করাইনে পারে, কারণ উহাতে ভেদকশক্ত নাই । অগ্সিরউ এরপ 
সামর্থা মাছে যে উা উক্ত বায়ু এব" ধুরন্ধুক্ত পদার্থ সকলকে ছিন্ন ভিন্ন ও লথু করিয়। 
উহাদ্দিগকে বহিরগত করাইয়া, পবিত্র বায়ুর প্রবেশ করাইয়া দেশ: (প্রশ্ন) হবে মন্ত্র 
পাঠ পূর্বক ভোম করিবার প্রয়োগ্গন কি? (উত্তর) মন্ত্র গুলিতে এরূপ ব্াখ্যান আছে, 
ষ'ভাতে “হামানুষ্ঠানের লাভ. বিদিহ হওয়া যায় ও মন্ত্রগুলির আবৃত্তি হইলেও 
কষ্টন্থ থাকে ( এব) নেদাদি গ্রন্তের পঠন, পাঠন ও রক্ষা! ভইয়। যায়। (প্রশ্ন ) 
হ্বোমানুষ্ঠান কি না করিলে পাপ হয়? ( উত্তর ) হী হয়, কারণ যে মনাষার দেহ 
হইতে যে পরিমাণে ছূর্গন্ধ উৎপন্ন হই্কা বায়ু এবং জলকে ছুষিত করতঃ রোগোংপত্তির 
নিমিত্ত হইয়া প্রাণিগণের দুঃখ প্রাপ্তি করায়, সেই পরিমাণেই উক্ত মন্ুযোর পাপ ভইয়া 



তীয় সমুললাস। ৩৯ 

থাকে । এজন্য উক্ত পাপের নিবারণার্থ তত বা! তাহার অধিক পরিমাণে স্গন্ধি, বায়ু ও 
জলে বিস্তৃত করা আবশ্যক । আর ভোজন পান দ্বার সেই এক (ভুক্ত ) বাক্তিরই স্থধ- 
বিশেষ হইয়া থাকে কিন্তু, যত পরিমাণ ঘৃত ও স্গন্ধাদি পদার্থ ভোজন করিতে পারে, সেই 
পরিমাণ দ্রব্য দ্বার ভোম করিলে লক্ষ লক্ষ মন্নষ্যের উপকার সাধিত ভয়। পরন্ক যদি 
মনুষ্যগণ ঘুতাদি উত্তম পদার্থ তোজন না করেন তবে তাভাদের শরীর ও আসার বলো- 

নতি হইতে পারে না : একারণ উতরুষ্ট পদাথের পান ভোজন করা আবশ্যক ৷ কিন্ত 
তদপেক্ষাড হোম সর! ধিক € প্রয়োজনায় ) গতএব ভোম কর। আবশ্যক | ( প্রশ্ন) 

প্রত্যেক মনুষ্য কি পরিমাণ আনুতি (প্রদান) করিবে এবং এক এক গাহুতি:পরিমাণেই বা 

কত % ( উত্তর ) প্রা্চোক মনুষ্য র ১৬ আনুতি ও আন্যন ৬ ম'সা পরিমাশে বত এক এক 

আাছুতিতে থাকিবে । আর যদি ইহাপেক্ষা অধিক করিতে পারেন, তবে তাহা আরও উত্তম 
হয়। এইজন্য আরধাবর শিরোমণি মহাশয়, খষি ও মহধিগণ, রাকা ও মহারাজগণ, 

আধিক পরিমাণে ভোমানুষ্ঠান করিতেন € করাইভেন। 'েকাল পর্যাস্ত এই হোম 

করণের প্রচার ছিল ঠাবশড আধাবর্কাদেশ রোগরহি * এবং সৃধপুর্ণ ছিল। এখনও যছি 

ভার ( পুনঃ ) প্রচার ভয় তাহা হইলে তভ্রপ হইয়া যাইবে । এই ছুই যজ্্, অর্থাৎ ১ম 
বঙ্গাষজ্ঞ _যাত। পঠন, পাঠন, সন্ধোপাসন, ঈশ্বরের স্ততি, প্রার্থন! উপাসনা করা । ২য় 

দেবযজ্জ, যাহা আগ্সিভোত্র হইতে আরম্ত করিয়া গশ্বমেধ পথাস্ত যঙ্ছ এবং বিদ্বান্গণের 

“সব! ও সঙ্গ কর! । পরন্থু ব্রহ্মচগো কেবল ত্রঙ্গযঙ্ঞ এবং হাগ্সিভোরই করিতে ভয়। 

্রান্মণস্ত্রয়াণাৎ বর্ণানামুপনয়নৎকর্ত,মহৃতি, 

রাজন্যোছ্য়স্যা বৈশ্যে। বৈশ্যান্য্েবেতি । 

শৃদ্রেমপি কুলগুণসম্পন্নৎ মন্ত্রর্জমন্পনীতমধ্যাপয়েদিত্েকে ॥ 
উন্তা শ্টশ্রুতগ্রান্থের সূত্রস্থানের দ্বিহায় অধ্যায়ের বচন । ব্রাঙ্গণ তিন বণের (অর্থাৎ) 

রাঙ্গণ, ক্ষজিয়, এবং বৈশের : ক্ষত্রিয়, ক্ষভিয় এবং বৈশের ; বৈশ্য কবল বৈশ্যের 

মজ্ভঞোপবীত করাইয়া অধ্যাপনা করিতে পারে। আরব।দ কুলীন শুভ লক্ষণুক্ত 

শদ্রে হয় তবে, তাহাকে মন্ত্রসংভি ত। ছাড়া সমস্ত শান্তা পাঠ করাইবে। শুদ্ধ পড়িবে 

পরস্ক তাহার উপনয়ন করিবে ন। ইভা, অনেক আচাধোর মত। অর্থাৎ পঞ্চম অগবা 

সাষ্টম বর্ধ বয়সে বালককে বালকদিগের, এবং কন্যাকে কনাদিগের পাঠশালায় প্রের॥ 

করিবে এবং নি্গলিখিত নিয়মান্ুসারে অধায়ন আরম্ত করিবে ূ  

যটত্রিংশদাব্দিকৎ চর্যাৎ গুরে ব্রৈবেদিকৎ ব্রতম । 



৪০ সত্যার্থ প্রকাশ । 

তদদ্ধিকং পাঁদিকৎ বা গ্রহণান্তিকমেব ব! ॥মনৃঃ ॥ অঃ ৩।১। 
অর্থ :_-অষ্টম বর্ধ হইতে পরে যট্ত্রিংশ € ৩৬ ) বর্ধ পর্যান্ত, অর্থাৎ এক এক বেদের 

সাঙ্গোপ'জগ পাঠ করিতে বার বার বৎসর মিলিত হইয়! ষটব্রিংশ, এবং (তাহাতে) অষ্ট (৮) 

বর্ষ মিলিয়া (88) বষ, অথবা ১৮ অষ্টাদশ বর্ষের ক্রশ্মচর্য্য ও পুর্বেবের অষ্ট (৮) মিলিত হইয়! 

( ২৬) ষড়বিশতি বর্ষ, অথবা নব (৯) বর্ষ পর্যাস্ত অথবা যাব বিষ্ভাপুর্ণ (সমাপ্তি) 
ন। করে তাবৎ. ব্রন্মচধ্য রাখিবে । 

পুরুষো৷ বাব ফজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্বিঞশতিবর্ধাণি তৎ 
প্রাতঃসবনৎ চতুর্ববশতাক্ষরা গায়ত্রী গায়ত্রৎ প্রাতঃমবনং 
তদন্ত বসবোহস্বায়ন্তাঃ প্রাণা বাববমব এতেহীদণ্ সর্ব 
বাসয়ন্তি ॥ ১॥ 

তঞ্চেদেতম্মিন্ বয়মি কিঞ্টিদুপতপেৎস ব্রয়াৎ প্রাণ। 
বসব ইদৎ মে প্রাতঃসবনং মাধান্দিন৮ সবনমনৃসন্ত হৃতৈতি 
মাহ প্রাণানাৎ বসূনাৎ মধ্যে যজ্ঞ বিলোপ সীয়েত্যুদ্ধৈৰ 
তত এত্যগদোহ ভবতি ॥ ২ ॥ 

অথ যানি চতুশ্চত্বারিওশন্বর্বাণি তন্ম.ধ্যন্দিন» সবনং 
তুশ্চত্বারিঞশদক্ষর। ত্রিষ্ট,পত ব্রষ্ট ভং মাধন্দিন সবনৎ 

তদস্য রুদ্রা অন্বায়ত্তাঃ প্রাণাবাব রুদ্রা এতে হীদ সর্ব” 
রোদয়ন্তি ॥ ৩॥ 

তং চেদেতম্মিন বয়সি কিঞ্চিদ্বাপতপেৎ স ক্রয়াৎ প্রাণ। 
রুদ্র! ইদৎ মে মাধ্যন্দিনত সবনৎ তৃতীয় সবনমন্সন্তহ্তেতি 
মাহং প্রাণানত কুদ্রাণাৎ মধ্যে যজ্ঞো বিলোপ সীয়ে- 
ত্যুদ্ধৈব তত এত্যগদে। হ ভবতি ॥ ৪ ॥ 

অথ যান্ষ্টাচত্বাররি৬ শঘর্যাণি তত্ৃতীয়সবনমষ্টীচত্বা- 
রিশদক্ষরা জগতী ঙ্গাগতৎ তৃতীয়সবনৎ তদসাদিত্যা- 
বায়ত্তা্, প্রাণ। বাবাদিত। এতে হীদণ্ সর্বমাদদতে ৫ ॥ 



তৃতীয় সমুষ্লাস । ৯ 

তৎ চেদেতস্মিন বয়সি কিঞ্চিছিপতপেৎ স ব্রয়াৎ 
প্রাণী আদিত্যা ইদৎ মে তৃতীয়সবনমায়ুরহুসন্তন্থতৈতি মাহ 
প্রাণানামাদিত্যানাৎ মধ্যে যজ্জে৷ বিলোপ সীয়েত্যুদ্ধেৰ তত 
এত্যগদে। হৈব ভবতি ॥ ৬ ॥ 

ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদের ততায় প্রপাঠকের ১৬ খণ্ডের বচন । ক্রঙ্গচর্য্য তিন 

প্রকার হইয়া থাকে-কনিষ্ঠ, মধাম ও উত্তম। ইহার মধ্যে কনিঞ্ঠ এইবরূপ যে 
পুরুষ অন্নরসময় দেহ এবং পুরি অর্থাং দেহে শয়নকারী জীবাক্সা, যদ র্থাৎ শুভ” 

সঙ্গত সও কর্বব্যযুক্ত পুরুষ হয়েন তাহার আবশ্যক ঘে ২৪ বর্ম পর্যান্ত জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ 

ব্রহ্মচারা থাকিয়৷ বেদাদিবিদ্া ও স্তুশিক্ষা গ্রহণ করিবে! এবং বিবাহ করিয়াও লাম্পটা 

না করে তবে তীহার শরীরে প্রাণ বলবান্ হইয়! শুভণ্ত” সমূহের বাসোপযোগী হয় । এই 

প্রথম বয়সে যে জন ব্রঞ্ধচর্যকে বিষ্ভাভ্যাসে সন্তপ্ত করে সেই এবং এ মাচার্যা ও তদ্রপ 

উপদেশ প্রদান করিতে গাকেন এবং ব্রক্ষচারী এইরূপ নিশ্চয় রাখে কি যছি আমি প্রথম 

শবস্থায় বথাবিধি ব্রঙ্ষচারা থাকি তবে আমার শরার মাত্বা আরোগ্য 'ও বলবান্ 

ভয়! শুভগুণসমূহের প্রতিষ্ঠটাপক আমার প্রাণ হইবে । হে মন্্যাগণ । তোমরা 

এরূপে স্খসকলের বিস্তার কর, যাহাতে শামি ব্রক্ষচয্যের লোপ না করি 

ও ২৪ বর্ষের পশ্চাৎ (যদি) গৃহাশ্রম ( অবলম্বন ) করি তবে প্রসিদ্ধ আছে দে 

গামরা রোগ রহিত থাকিব ও আমাদিগের আযুও ৭০ অথবা ৮০ বসর পধাস্ত 

থাকিবে । মধাম ব্রঙ্গচয্য এইরূপ £--যে মনুষ্য ৪8৪ বসর পয্যস্ত ব্রঙ্গচারী থাকিয়। 

'বদাভ্যাস করে- তাঁহার প্রাণ, ইন্দ্রিয়গণ, অন্তঃকরণ এবং আত্মা বলযুক্ত হইয় 

সকল দুষ্টের রোদন এবং শিষ্টের পালনকারা হইয়া থাকে । যদি আমি এই প্রথম বয়সে 

যেরূপ আপনি বলিতেছেন, কিছু তপশ্চয্যা করি, তাহা! হইলে আমার রুদ্রম্বরূপ 

প্রাণযুক্ত এই মধ্যম ব্রহ্মা সিদ্ধ হইবে । হে ব্রহ্মচারিগণ ! তোমরা এই ব্রহ্গচয্যের 
বৃদ্ধিকর। যেরূপে আমি এই ব্রহ্ষচয্যের লোপ না করিয়া যজ্ৰস্বরূপ হইয়াছি এবং 

যেরূপে আচাধাকুল হইতে ( প্রশ্তাগত হইয়। ) আসিয়। রোগরহিত হইয়াছি, এবং যেরূপ 

এা'দুশ ব্রহ্মচারী উত্তম কার্যা করিতেছে তজ্রপ তুমিও অনুষ্ঠান করিবে । উত্তম 
ব্রহ্মচষ্য ৪৮ বধ পরাস্ত ততীয় প্রকার হয় যথা £স্-যেরূপ ৪৮ অক্ষরের জগতী, 

তক্মপ যে ৪৮ বর্ষ পধ্যস্ত যথাবণ ব্রহ্গচর্যা করে, তাহার প্রাণ অনুকূল হইয়া! সকল প্রকার 

বিষ্যা গ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥ ূ 

যে আচাধ্য এবং মাতা পিতা নিজ সন্ভানকে প্রথম বয়সে বিস্ভা এবং গুণ গ্রহণের 

নিমিত্ত তপস্থী করিয়! তদ্বিষয়ে উপদেশ করেন, সে সন্তান স্বয়ংই অখগ্ডিত ব্রহ্গচধ্য 

৬ 



৮২ সত্যার্থ প্রকাশ । 

সেবন করতঃ তৃতীয় উত্তম ব্রহ্মচর্য্যের সেবন করিয়! পূর্ণ অর্থাৎ ০০ চারি শত বর্ষ 

বরস পধ্যন্ত আয়ুর বৃদ্ধি করে তদ্রুপ হুমিও বৃদ্ধি কর। কারণ যে মনুষ্য এই 

বর্নচর্যাকে প্রাপ্ত হইয়া! ( ইহার ) লোপ না করে, তিনি সকল প্রকার রোগরহিত 

হইয়] ধন্ম, অর্থ, কাম এবং মোক প্রাপ্ত হয়েন। 

চততোইবস্থাঃ শরীরস্য বৃদ্ধির্যোৌবনৎ সম্পর্ণতা কিঞ্চিৎ 

পরিহাণিশ্চেতি। আফযোড়শাদ্রদ্ধিঃ। আপঞ্চবিংশতে- 
ধোৌবনম। আচত্বারিংশতঃ সম্পূর্ণতা । তত কিঞ্চিৎ 

পরিহাণিশ্চেতি। 
পঞ্চবিৎশে ততোবষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে। 
সমত্বাগতবীর্যোৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলোভিষক্। 

ইহা স্থুশ্রুতের সুত্রস্থানের ৩৫ অধ্যায়ের বচন। এই শরারের ৪ চারি অবস্থ। হয়। 

১ম (বৃদ্ধি)_-যাহা ১৬ বর্ষ হইতে ২৫ বর্ষ পর্যান্ত সমস্ত ধাতুর বৃদ্ধি হইয়। থাকে। 

দ্বিতীয় যৌবন--যাহা ২৫ বর্ষের আস্তে এবং ২৬ বর্ষের প্রথম হইতে যুবাবস্থার আরস্ত 
হয়। তৃতীয় সম্পূর্ণতী--যাহা ২৫ বর্ম হইতে ৪০ বধ পণ্যন্ত সমস্ত ধাতুগণের পুষ্টি 

হইয়া থাকে। চতুর্থ --কিঞ্চিপরিহাঁণি. যখন সমস্ত সাঙ্গোপাজ শরারস্থ ধাতু পুষ্ট 
হইয়া পূর্ণত। প্রাপ্ত হয়; তদনন্তর যে ধাতু বৃদ্ধি পায়, ভাহ। শরীরে থাকে না, পরস্ত 
ইহা স্বপ্ন, প্রশ্থেদাদি দ্বারা বহিরগঠ হয়। উক্ত ৪০ নর্ষেই বিবাভের উত্তম সময় হইয়! 
থাকে এবং ৪৮ বর্ষে বিবাহ কর! উত্তমে ধম ! (প্রশ্ন ) এই ব্রহ্ষচষ্যের নিয়ম স্ত্রী 

এবং পুরুষ উভয়ের পক্ষেই কি তুল্যবূপ ? (উত্তর ) না, যদি ২৫ বর্ণ পর্যান্ত পুরুষ 

ব্রহ্মচধ্য করে তবে ১৬ বর্ধ পধ্যন্থ কন্যা করিবে, ( এইরূপে ) যদি পুরুষ ৩: বর্ধ পর্যন্ত 
বরঙ্ষচখ্য রাখে তবে কন্া। ১৭ বধ পরাস্ত (রাখিবে ) : পুরুষ ৩৬ বধ পর্যান্ত ( ব্র্মচারী ) 
গাকিলে কন্য। ১৮ বধ পবন; যদি পুরুষ ৪০ বর্ধ পধ্যন্ত ব্রঙ্গচর্ধা করে, তবে কন্ত। ২০ 
বর্ষ পর্যন্ত ; যদি-পুরুষ ৪৪ বর্ধ পর্যাস্ত করে, তধে কন্যা। ২২ বর্ষ পর্যন্ত (করিবে, ) এবং 
যদি পুরুষ ৪৮ বধ পধ্যন্থ ব্রহ্মচর্য' করে ৬বে কন্তা। ২৪ বর্ধ পর্য্যন্ত ব্রহ্গচর্যা ( করিবে, )। 
অর্থাৎ &৮ বর্ষের পর পুরুৰ এবং ৩3 বংসরের পর স্ত্রী আর ব্রহ্মচর্ধা রাখিবে না । 
পরম এ নিয়ম বিবাহকারী পুরুষ ও স্ত্রীর পক্ষেই বিধেয় । আর মে বিবাহ করিতেই 
চাছে না তিন মবণ পন্যন্ত ব্রহ্মচারী থাকিতে পারেন ও তি উত্তমই হয় পরস্ত, এই 
কার্য পূর্ণবিদ্ধাযুস্ত জিত্েন্দ্রয ও নির্দোষ যোগী স্ত্রী ও পুরুষের ( জন্য হয়)। কামের 
বেগকে রোধ করিণ। ইন্দ্রিয়গণকে আহাবশে রাখ। বড়ই কঠিন কার্ষা । 
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খত ৮ শ্বাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যৎ চ স্বাধ্যায় প্বচনে চ। 

তপশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। 

শমশ্চ স্বাধযায়প্রবচনে চ। ভগ্ময়শ্চ শ্বাধায় প্রবচনে চ। 

অগ্নিহোত্রঞ্চ স্বাধায় প্রবচনে চ। অতিথয়শ্চ স্বাধ্যায় প্রব- 
চনে চ। মানুষ চ স্বাধ্যায় প্রবচনে চ। প্রজ। চ শ্ধাধ্যায়- 

ঞবচনে চ। প্রজনন্চ স্বাধ।ায়প্রবচনে চ। প্রজাপতিশ্চ 
স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। 

ইহা তৈত্তিরীয়োপনিধদের প্রপাঃ ৭ অন্ুঃ ৯ এর বচন। পঠন ও পাঠনকারী- 
দিগের এইরূপ নিয়ম হয় যথা $-( খভং ) যথার্থ গাচরণানুসারে পড়িবে ও পড়াইবে। 

( সত্য ) সত্যাচার দ্বার। সভ্াবিচ্ঞা। পড়িবে ও পড়াইবে। | ৬পঃ) তপস্বী অথাৎ 

ধণ্মানুষ্ঠান করতঃ, বেদাদি শান্স সমূহকে পড়িবে এবং পড়াইবে । ( দমঃ) ছুম্ট আাচরণ 

হইতে বাহোন্দ্রিয়গণকে নিরোধ করতঃ পিবে এবং পড়াইবে । ( শমঃ ) মনোবুৃত্তিকে 

সর্বপ্রকার দোষ হইতে অপসারণ করিং] পড়িবে এব" পড়াইবে | ( মগ্ন ) আহবপাহাদি 

অগ্মি এবং বিছ্যাতাদি বিষয়কে জ্ঞাত হইয়। পড়িবে এব* পড়াইবে। ( অগ্নিহোত্রং ) 
অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করতঃ পঃন পাঠন করিবে ও করাইবে । ( অতিথয়ঃ ) অতিথিগণের 
সেবা (সৎকার ) করতঃ পড়িবে এব পড়াইবে। ( মানুষং ) মনুষ্য সম্বন্ধীয় ব্যবহার 

সকলকে যথাযোগ্য ( অনুষ্ঠান ) করতঃ পড়িবে এবং পড়াইতে থাকিবে। (প্রজা ) 
সস্তান এবং রাজাপ লন কর*ঃ পড়িবে এবং পড়াইতে থাকিবে । (প্রজনঃ) বীধ্যের 
রক্ষা এবং বুদ্ধি করতঃ পড়িবে এব পড়াইবে । ( প্রজাপতি? ) নিজ সন্তান এবং শিষ্যের 

পালন করতঃ পড়িবে এবং পড়াইবে । 

যমান সেবেত সততৎ ন নিয়মান কেবলান বুধঃ। 
মান পততাকুর্ধাণো নিয়মান কেংলান. ভজন্ ॥ 

মনত অঃ 8২০৪ ॥ 
যম পাঁচ প্রকার হইয়া খাকে। 

তত্রাহিংসাসত্াস্তেয় ব্রন্গচর্যযাপরিগ্রহা যমাঃ । 
যোগ সাধনপাদে সুত্র ৩০ ॥ 

অর্থাৎ ( অহিংস! ) বৈরতাগ, ( সত্য, ) সত্যমনন, সত্যকথন, এবং সত্যানুষ্ঠান 
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করা (অস্তেঘ) অর্থাৎ মন রচন ও কন্মের দ্বারা চৌর্যাত্যাগ (ব্রহ্মচধ্য ) অর্থাৎ 
উপপেশ্টেন্দিয় সংযম, (অপরিগ্রহ ) অতান্ত লোলুপতা পরিত্যাগ করতঃ স্বত্বাভিমান রহিত 

হওয়া-_এই পাঁচ (প্রকার) যমের সেবা সদা করিবে । কেধল নিয়মের সেবন 
অর্পাৎ ৫ 

শোৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ 
যোগ সাধনপাদে সূত্র ৩২॥ 

( শৌচ ) অর্থাৎ ল্লানাদিহেতু পবিত্রতা ; (সন্তোষ ) সম্যক প্রসন্ন হইয়। নিরুগ্ঠম 
থাকাকে সন্তোষ বলে না কিন্তু, পুরুষার্থ যত দূর হইতে পারে ততদুর অনুষ্ঠান কর! 
এবং হানি ও লাভে শোক কিবা হর্ষ প্রক্কাশ ন। করা । (তপঃ) অধাহ কষ্ট সঙ্ঠা করিয়াও 
বন্মাকাধ্যের অনুষ্ঠান করা। (স্বাধ্যায়) পঠন ও পাঠন। (ঈশ্বর প্রনিধান ) ঈশ্বর 
বিষয়ে ভক্তি বিশেষের সভিত আত্ম! সমিতি রাখা_-এই পাঁচকে নিয়ম বল! যায়। যম 
বাহিরেকে কেবল এই নিঘমগ্ডলির সেবন করিবে না। কিন্তু এই ছুয়েরই সেবন করিবে 
মিশি যম সেবন ত্যাগ করয়া কেবল নিয়মের সেবন কবেন উাঙার উন্নতি না হইয়া 
আঅধোগতি প্রাপ্তি ভয়, অর্থাৎ সংসারে পতিত থাকে । 

কামাত্মতা ন প্রশস্ত। ন চৈবেহাস্ত্য কামতা | 
কাম্যো হি বেদাধিগমঃ কর্্মযোগশ্চ বৈদিকঃ ॥ 

মন্নঃ অঃ ২২৮ ॥ 
সঠান্ত কামাইরতা অথব। নিক্ধামত! কাহারও পক্ষে শ্রেঠ নহে । কারণ কামন। ন। করিলে বেদাদি ভান এব" বেদবাহিত উত্তম কার্দের মনুষ্ঠীন কাহারও হইতে 

পারে না। 

স্বাধ্যায়েন ব্রতৈহোমৈ স্ত্রেবিষ্েনেজায়। স্ুতৈঃ| 
মহাযজ্রৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ৎ ক্রিয়তে তন্বঃ ॥ 

মনু অঃ ২২৮। অথ +--(স্বাধায়) পঠন ও পাঠন, (ব্রত ) ব্রঙ্মচর্ধা ও সন্যভাষণাদি নিয়ম পালন 
€ ভোম ) অগ্নিভোত্রাদি হোম, সত্যগ্রহণ ও আপতা ত্যাগ. এবং সম্ঠাবিগ্ভার প্রদান, (ত্রেবিষ্েন ) বেদস্থ কন্দোপাসন!, জন ও বিষ্াগ্রহণ, ( ইজায়া ) পক্ষেষ্ট্যাদি যচ্ছ করা, ( স্থুতৈঃ ) শাস্থানসারে স্থসন্তানোৎপন্তি ( মহাযজ্ঞৈঃ) ত্রহ্ম, দেব, পিতৃ, বৈশ্বদেব এবং অরগিগিসেবন রূপ পঞ্চ মহাযজ্ক এবং ( যজ্ৈ: ) শগ্িষ্টোমাদি, তথ! শিল্পবিষ্ভা ও বিজ্ঞানাদি যজ্ঞ এসবন দ্বারা, এই শরীরকে ্রাহ্মী অর্থাৎ বেদ ও পরমেশরে ভক্তির 
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আধাররূপ ব্রাহ্মণশরীর করা যায়। এই সকল সাধন বিন। ব্রাহ্ধণশরীর ভইতে 
পারে না। 

নি 

ইন্দিয়াণাৎ বিচরতাৎ বিষয়েঘপহারিষু । 
খযমে যত্বমাতিষ্টেদ্বিঘ্বান্ যন্তেব বাজিনাগ্ ॥ 

মনুঃ ২।৮৮॥ 
স্রশিপুণ সারথি অগ্নদিগকে যেরূপ নিংমে রাখে, তদ্রপ মন ও আ্াস্থাকে নিকৃষ্ট 

কাযো আাকুষ্টকারী বিষয় সমুহে বিচরণকা'রী ইনল্দিয়গণের সর্ববপ্রকারে নিগ্রাভের প্রযত্ব 
করিবে । কারণ £-- 

ইক্ক্রিয়াণাৎ প্রসঙ্গেন দোষম্বচ্ছত্যসংশয়ম্। 
সনিয়ঘ্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিষচ্ছতি ॥ 

মন্ঃ ২৯১ ॥ 
অর্থ £জীবাত্া। ই ন্দ্রয়গণের বশীভূত ভইয়। নিশ্চয়ই মভাছোষ প্রাপ্ত ভয় এব 

ইন্দ্রিযগণকে নিজবশে আনিলেই সে সিদ্ধি প্রাপ্তু হয়। 

বেদাস্ত্যাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাৎসি চ। 
ন বিপ্রহষ্টভাবস্য সিদ্ধিং গচ্ছন্তি কছিচিৎ ॥ 

| মন ।২।৯৭ 
নে জন দুষ্টাচারী ও শজিতেক্দিয় হয়, তাভাব বেদ. ভাগ, নজ্জ, নিয়ম, তপস্থা। এবং 

শন্যাত্য সকম্ম কখন সিদ্ধিকে প্রাপ্ত ভয় না। 

বেদৌপকরণে চৈৰ স্বাধায়ে চৈৰ নৈত্যিকে । 
নানুরোধোইস্তানধ্যায়ে হোমমন্ত্েযু চেৰ হি ॥১। 

নৈতিকে নাস্তযনধ।য়ো ব্রহ্মসত্রৎ হি তৎ স্মৃতম্। 
ব্রহ্মাুতিহুতৎ পৃণামনধঢায়বষট কৃতম্ ॥২। 

মনঃ ২'১০৫1১০৬ ॥ 
বেদের পঠন পাঠন সন্ধোপমনাদি পঞ্চমভাযজ্জের অন্ষ্ঠীনে এবং ভোমমন্ত্র সকলের 

্গনধ্যায় বিষয়ক অন্বরোধ (আগ্রহ) নাই । কারণ শিতাকন্যমে অনধায় ভয় না । যেবূপ 

শাঁস প্রশ্থাস সদা গ্রভণ করিতে হয় এবং উচ্ভার রোধ কেহ করিতে পারে না তদ্রপ 

নিতাকন্খা প্রতিদিন করা কর্তবা ও তাহ। একদিনও পরিন্া'গ করা কর্ভবা নতে । কারণ 



&৬ সত্যার্থ প্রকশি। 

অনধ্যায় অগ্রিহোত্রাদি অনুষ্ঠিত উত্তম কার্য পুণারূপ হইয়া থাকে। যেরূপ মিথ্য, 

কথনে সর্বদ। পাপ এবং সত্য কথনে সর্বদা পুণা হয়; তত্রপ অসংকশ্মীনুষ্ঠীন বিষয়ে 
সর্ববদ! অনধায় এবং সকন্মানষ্ঠানে সর্ববদা স্বাধায় আছে, ইহা! জানিতে হইবে। 

অভিবাদন শীলম্য নিত্যং রঙ্জোপমেবিনঃ। 
চত্বারি তন্ত বর্ধন্ত আয়ুবিদ্ভাষশৌ বলম্ ॥ মনত ২১২১ ॥ 
যিনি সর্বদা বিনীত, স্তশীল ও বিদ্বান তয়েন এবং বৃদ্ধের সেব। করেন তাহার, 

আয়, বিষ্কা, কীন্তি এবং বল এই চত্রষ্টয়ের সর্ণবদ। বৃদ্ধি হয়, এব যিনি এনপ না হন 
ব। না করেন. তাহার পক্ষে এ চত্ুষ্টযের বুদ্ধি হয় না। 

অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্ধাৎ শ্রেয়োইনুশাসনম,। 
বাক চৈব মধুরা শ্লক্ষাপ্রযোজা। ধর্মমিচ্ছতা ॥ ১ ॥ 
যস্ত বাওমনসে শুর্ধে সমাগগুণ্ডে চ সর্বদা । 
সবৈ সর্বমবাঞ্োতি বেদান্তোপগতৎ ফলগ, ॥ ২॥ 

মনু ২১৫১।১৬০ ॥ 
বৈরবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া! সকল মন্্ষাকে কল্যাণ মার্গের উপদেশ প্রদান কর। 

বিদ্বান এবং বিষ্ার্াদিগের কর্তবা ভয়।। উপ্দেন্টী সর্বনদ। স্রশীলতাযুক্ত মধুর বাক্য 

কহিবেন এবং ধন্মের উন্নতি কামনা করতঃ সর্ববদ। সত্যমার্গে চলিবেন এবং সত্যের 
উপদেশ দ্রিবেন। যে লোকের বাকা এবং মন পৰিত্র ও সুরক্ষিত, তিনিই সমস্ত 
বেদান্তের অর্থাৎ সমস্ত বেদের সিদ্ধাস্তরূপ ফল লাভ প্রাপ্ত হন। 

সম্মানাদ্ব্রাহ্মণোনিত্নৃদ্ধিজেত বিষাদিব। 
অসুতন্ঠৈব চাকাও্ক্ষেদবমানন্ত সর্বদা | মন্ুঃ ২১৬২ ॥ 
যিনি প্রাঠষ্ঠাকে বিষতুল্য জ্ঞান করির। ভাত হয়েন, এবং অমুতের ন্যায় অপমানের 

ইচ্ছ। করেন সেই ব্রা্গণই সমস্ত বেদ এব" পরমেশ্বরকে জানিয়। থাকেন। 

অনেন ক্রমযোগেন সংস্কতাত্মা দ্বিজঃ শনৈঃ । 
গুরো বসন্ সংশ্চিন্নয়াদত্রন্মাধিগমিকৎ তপঃ ॥ 

মন্থঃ ২১৬৪ ॥ 
এইবূপে কৃতোপণয়ন দ্বিজ অর্থাৎ ব্রপ্ষচারী কুম'র এবং ব্রহ্ধচারিণী কন্যা শনৈঃ 

শনৈঃ বেদার্থ জ্ঞানরূপ উত্তম তপস্তার বুদ্ধি করিতে থাকেন । 



ভূতীয় সমুল্লাস। ৯৯ 

যোহনধীত্য দ্বিজোবেদমন্ত্র করুতে শ্রমম্। 
স জীবন্নেৰ শূদ্রত্মমাশ্ড গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥ মনুঃ ২১৬৮ | 

যে দ্বিজ বেদপাঠ না করিয়া অন্য বিষয়ে শ্রম করেন তিনি স্বীয় পুর পৌভ্রের সহিত 
শাত্ শূদ্রহ প্রাণ হয়েন। 

বর্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধ মালাৎ রসান্ স্ত্িয়ঃ। 
শুল্তানি যানি সর্বাণি প্রাণিনাৎ চৈৰ হিংসনম, ॥ ১ ॥ 
অভযঙ্গমঞ্জনৎ চাক্ষোরুপানচ্ছত্রধারণম । 

কামৎ ক্রোধঞ্চ লৌভঞ্চ নর্তনৎ গীতবাদনম. ॥ ২॥ 
দ্যুতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদৎ তথাইনৃতম। 
স্্ীণাঞ্চ প্রেক্ষণালভ্ত মুপঘাতিৎ পরস্ চ ॥৩। 
একঃ শয়ীত সর্থত্র রেতঃ স্ন্দয়েৎ কচিৎ। 
কামাদ্ধি স্কন্দয়নে তো হিনস্তি ব্রতমাতবনঃ ॥ ৪॥ 

মনুঃ ২।১৭৭-১৮০ । 
ব্রন্ধচারা এবং ব্রহ্মচারিণী মছ্য, মাংস, গন্ধ, মালা, রস অথবা. শ্্ী পুরুষের সঙ্গ, 

অগ্স ( কটু আদি রসযুক্ত পদার্থ) প্রাণীহিংসা। (১) অঙ্গমর্দন, অকারণে উপেস্টেন্দরিয়- 

স্পর্শ, নয়নাঞ্জন, জুতা এবং ছত্র ধারণ, কাম; ক্রোধ, লাভ, মোহ, ভয়. শোক, ঈষ। 

দ্বেষ, নৃত্য, গীত ও বাগ্ঠ। (২) দ্যুতক্রীড়া, পরনিন্দা, মিথাকথন, স্ীলোকের দর্শন 
আথব! আশ্রয় এবং পরাপক্ণর প্রভৃতি ছুঙ্গন্ম সর্ববদ! পরিত্যাগ করিবে । (৩) ইহারা 

সব্ধত্র 'ণকাকী শয়ন করিবে এবং কদাপি বীধাম্মলন কবিবে না । কাঁমবশতঃ বীপ্যন্মলন 

করিলে স্বীয় ব্রহ্মচর্যাব্রত নাশ হইয়াছে জানিতে হইবে । 

 বেদমন্চ্যাচার্যোহতন্তেবাসিনমনশান্তি। সত্যৎবদ। 
ধর্শাৎ চর | স্বাধণায়ান্মা প্রমদ$। আচাধ্যায় প্রিয় ধন- 
মানৃত্য প্রজাতস্তৎ মা ব/বচ্ছেৎসী2। 

সত্যান্ন প্রমদিতব্যম.। কুশলান্ন প্রমদিতবম। ভূত্যৈ 
ন প্রমদিতব্যম | স্বাধায়প্রবচনাভ্যাম ন প্রমদিতবাম,॥ 



৬৮ সত্যার্থ প্রকাশ । 

দেবপিতৃকার্ধযাভ্যাৎ ন প্রমদিতবাম ৷ মাতৃদেবো ভব । 
পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবে। ভব। 

যান্যনবগ্ানি কর্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি। 
যান্স্মাকণ স্থচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি। 

যে কে চাস্মচ্ছে যাস ব্রা্গণান্তেষাৎ ত্বয়াসনেন প্রশ্বসি- 
তব্যম। শ্রদ্ধয়া দেয়ম_। অশ্রষ্ধয়া দেয়ম। শ্রিয়! দেয় ম। 
হিয়া দেয়ম। ভিয়া দেয়ম | সংবিদা দেয়ম 

অথ যদি তে কর্ম বিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা 
্বাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনো যুক্তা অযুক্তা অলুক্ষা 
ধর্মকামাঃ স্থ্যর্যাথা তে তত্র বর্তেরন । তথা তত্র বর্তেথাঃ! 
এষ মাদেশ। এষ উপদেশ । এষ! বেদোপনিষৎ। এত- 
দন্ুশাসনৎ | এবমুপাসিতব্যম.। এবমুটৈতদ্ুপাস্তম্। 
তেওগ্ডিরীয়ঃ প্রপাঃ ৭ অন্ুঃ ১১ ক ১২৩1৫ ॥ 

আচামা “মন্থেবাসা” অর্থও নিজ শিমা ও শিষাগণকে এরূপ উপদেশ করিবেন যে. 

£মি সনবদা সত্য বলিবে, ধশ্মাচরণ করিবে, প্রমাদরভিত হইয়। পঠন পাঠন ও পুর্ণ 
্রন্মাচষ্য ধারণ করতঃ. সমস্ত নিগ্া গ্রহণ করিবে, এব" আচাধ্য।র্থে তাহার প্রিয় 
( প্রয়োজনীয় ) ধনদান করতঃ. বিবাহ করিয়। সন্ভানোত্পন্তি করিবে । প্রমাদ বশ ভ:. 
সহাকে কখনও ভাগ করিবে না, প্রমাদ বশতঃ আরোগা এব” চতুরত।| ত্যাগ করিবে ন। 
শ্রমাদ বশতঃ উত্তম এশ্বঘা বৃদ্দিকে পরিত্যাগ করিও না এবং প্রমাদবশত্তঃ পঠনপাঠন 
তাঁগ করিবেন! | দেবতা, বিদ্বান এন” মাতা পিতাদির সেবাতে কখন প্রমাদ করিবে না । 
যেপ বিদ্বান্কে সার করিবে, তদ্ূপ মাএ, পিত, আচার্য এবং অভিথিকে সর্ব 
সেবা করিবে । যে আনন্দিত ধশ্রযুক্ত কাধা আছে সেই সকল সত্যভাষণাদির (অনুষ্ঠান) 
করিনে ভিন মিণাভাণণাদির কখন করিবে ন।। আমার যে সকল স্থচরিত্র অর্থাৎ ধন 

যুক্ত কাধ্য আছে- তাহাই গ্রশ্ণ করিবে এব” আমার যে সকল পাপাচরণ মাছে তাহা গ্রহণ করিবে না । আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ উত্তম বিদ্বান্ ধন্ম্াত্মা আছেন শাহার 
নিকট উপবেশন করিবে, এবং ভাভাকেই বিশ্বাস করিবে । শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। অশ্রদ্ধার সভিত দিবে । শোভার সহিত দন করিবে । লজ্জার সহিত দাঁন দিবে। 



তৃতীয় সমুল্লাম। ৪৯ 

ভয়ের সহিত দান করিবে এবং প্রতিজ্ঞার সহিত দান কর! কর্তব্য । যদ্দি কখন তোমার 

কম্ম, শীল অথবা উপাসন। ও জ্ঞান বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ হয় তবে, ধাহারা 
বিচারশীল, অপক্ষপাতী, (যোগী বা অযোগী ) আর্দ্রচেত। এবং ধন্মভিলাধী ধার্মিক 

লোক, যেরূপ উহার! ধর্মমার্গের অনুসরণ করেন, তুমিও তত্রপ আচরণ করিবে । এই 
আদেশ, এই আজ্ঞা, এই উপদেশ, এই বেদের উপনিষদ এবং এই শিক্ষা হইয়া থাকে । 

এইরূপে অবস্থান কর। এবং স্বকীয় আচার পদ্ধতি সংশোধিত কর। আবশ্খক। 

অকামস্য ক্রিয়া কাচিৎ দৃশ্যতে নেহ কহিচিৎ। 
যদ্যদ্ধিকুরুতে কিঞ্চিৎ তত্বৎ কামস্ত চেষ্টিতম্ ॥ মন ২৪ 
মনুষযদিগের নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, নিষ্ষাম পুরুষের ( পক্ষে ) নেত্রের সাঙ্কোচ 

এবং বিকাশ হওয়াও সর্ব্বথা অসম্ভব হইয়া থাকে। ইহাতে এই সিদ্ধ হইতেছে যে. 

যাহা কিছু কর! যায় উত্তর চেষ্টা, কামন! ব্যতিরেকে হইতে পারে না। 

আচারঃ পরমো ধর্মঃ শ্রত্যুক্তঃ স্মার্ত এবচ। 
তস্মাদস্মিন সদা যুক্তে। নিত্যৎ স্তাদাত্ববান্ দ্বিজঃ ॥১॥ 
আচারাঘিচ্যুতো! বিপ্রো ন বেদফলমন্্রতে। 
আচারেণ তু সতযুক্তঃ সম্পূর্ণহলভাগ ভবেৎ ॥২॥ 

মনু ১১০৮।১০৯ ॥ 

বেদ ও বেদানুকুল স্মৃতিসকলের প্রতিপাদিত ধন্মের আচরণ করাই, (উক্ত বেদের ) 
কথন শ্রবণ শ্রাবণ পঠন পাঠনের ফল । এই জন্য ধশ্মাচরণে সর্র্বদা প্রবৃত্ত থাকিবে, 

ধন্মীচরণরহিভ হইলে বেদপ্রতিপাদিত ধশ্মার্থের স্থখরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না. 

যিনি বিদ্ভাভ্যাস করিয়! ধন্মীচরণ করেন শ্রাহারই সম্পূণ স্থুখলাভ ভয় । 

যোইবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্তরা শ্রয়াদ্দ্বিজঃ | 
সসাধুভিরবহিক্ষার্য্যো৷ নাত্তিকে! বেদনিন্দকঃ॥ মনু ২1১১। 
যিনি বেদ এবং বেদানুকুল আপ্ত পুরুষ রচিত শাস্ত্রের অপমান করেন সেই. 

বেদনিন্দক নাস্তিককে জাতি, পড্ক্তি এবং দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়! কর্তবা । 

কারণ £__ 
বেদঃ স্মতিও সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্বনঃ। 
এতচ্চতুৰ্বিধং প্রাঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্ ॥১| 

মনুঃ ২১৩ ॥ 
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* বেদ, স্মৃতি অর্থাৎ বেদানুকুল আাপ্তোক্ত মনুন্ৃত্যাদি শাল্প, সংপুরুষদিগের আচরণ, : 

এধং যাহা সনাতন আর্থাৎ বেদ দ্বারা ঈশ্বর প্রতিপাদিত কন, এবং নিজ আত্মার 

প্রিয়কার্যয, অর্থা যাহা! আত্মা টাহে যথা সত্যভাষণাদি, এই চতুষ্টয়ই ধর্মের ( সাঙ্াৎ ) 

লক্ষণ, অর্থাৎ ইহা হইতে ধন্মীধশ্মের নিশ্চয় হইয়া থাকে । যাহা পক্ষপাত রহিত; 

হ্যাঘ, স্ভাগ্রহণ এবং অসতোর সর্ধথা পরিত্যাগ রূপ আচরণ তাহারই, নাম খণ্ম, 

এবং পক্ষপাতযুক্ত, অন্যায়াচরণ, সত্যপ্যাগ এবং অসত্যগ্রহণ রূপ কার্যাকেই, অধম 

নল! যায়। * [2 

অর্থকামেঘসক্তানাৎ ধর্মজ্ঞানৎ বিধীয়তে 
ধর্মৎ জিজ্ঞাসমানানাৎ প্রমাণৎ পরমৎ শ্রুতিঃ ॥ 

মন ২১৩ ॥ 
যে পুরুষ (অর্থ) স্্ববর্ণীদি রত্বে এবং (কাম -) স্ত্রীসেবনাদিতে, আসক্ত হয়েন না 

ভাঁহারই, ধশ্মবিষয় জ্ঞান প্রাপ্তি হয়। ঘিন ধর্্জ্ান উচ্ছ। করেন তিনি, বেদ দ্বারাই 
খশ্ম নিশ্চয় করিবেন। কারণ বেদ ব্যতিরেকে ধন্মাধশ্মের সম্যক নিশ্ন্ন হইতে 

পারে ন।। ৃ 

এইরূপে আচাষ্য আপনার শিষ্ঠদিগকে উপদেশ করিবেন এবং বিশেষ করিয়। 

রাজা ও অপরাপর ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং উত্তম শুদ্রদিগকেও অবশ্য অবশ্ট বিষ্াভ্যাস 

করাইবেন। যেহেতু ব্রাহ্গণই কেবল বিষ্ভাভযাস করিলে, এবং ক্ষত্রিয়াদি তাহ! ন। 

করিলে, বিদ্যা, ধন্ম, রাজ্য এবং ধনাদির কখন বুদ্ধি হইতে পাবে না। কারণ ব্রাহ্মণের 

কেবল মাত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিয়া, ক্ষত্রিয়াদি হইতে জীবিকা প্রাপ্তি করতঃ, জীবন 

ধারণ করিতে পারেন, (পরন্ত) জীবিকার অধীন ও ক্ষত্রিয়াদির আজ্জঞাদাত। ও যথাবশ 

পরীক্ষক দণ্ডদ।'তা না হইলে ( থাকিলে ), ব্রাঙ্গণাদি বর্ণসকল পাষগুহাচে আসক্ত হন । 

আর ক্ষত্রিয়াদি বিদ্বান হইলে এখন ব্রাহ্মণও অধিক বি্যাভ্যাস করিতে ও ধর্মপথে 
চলিতে বাধ্য হন. 'এব: উক্ত বিদ্বান ক্ত্রিয়দিগের সমক্ষে পাষগু ও মিথাব্যবহার করিতে 

পারেন না । আর ক্ষাত্রয়াদি অবিদ্বান হইলে তবে ইহাদিগের (ত্র।ক্ষণদিগের) মনে যেরূপ 
আইসে সেইরূপই করিয়! ও করাইয়া থাকেন, এইজগ্ যদি ব্রাহ্মণও নিজ কলাণ প্রার্থন। 
করেন তবে, অধিক প্রযত্ের সহিত ক্ষত্রিগনাদিকে বেদাদি সা শাঙ্গের অভ্যাস করাইবেন, 
কারণ ক্ষত্রিয়াদিই বিদ্যা, ধর্ম, রাজ্য এবং লক্ষীর বৃদ্ধিকারী হইয়। থাকেন। ইহারা 
কখন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন না। স্থৃতরাং; ইহার! কখন বিদ্ধ! ব্যবহারে পক্ষ- 
পাতীও, হইতে পারেন না। মার সকল বর্ণ মধ বিষ্যা ও স্ুশিক্ষা প্রচারিত 
হইলে, কেহই পাষগুরূপ অধর্ম্যুক্ত মিধ্য! বাবহার চালাইতে পারে না। ইহা দ্বারা 
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কি. সিদ্ধ হইতেছে যে, ব্রাহ্মণ ও লন্ন্যাসিগণ ক্ষত্রিয়াদিকে যথানিয়মে চালাইবার কর্তা” 

এবং ক্ষত্রিয়াদিও ব্রাহ্ষণ ও সন্ন্যাসীদিগকে- নিয়ছে চ'লাইবার কর্ত। হয়েন। 
এইজগ্য সকল বর্ণের স্তীী ও পুরুষদিগের মধ্যে বিস্তা ও ধর্ন্ম প্রচার হওয়া অবশ্ঠু কর্তব্য 
এক্ষণে যাহা যাহা পাঠ ও অধ্যাপন করা হইবে তাহা, উত্তমরূপে পরীক্ষা করিছা 
হওয়া, যোগ্য (আবশ্বাক )। পরীক্ষা পাঁচ প্রকার দ্বার! হয়। ১ম- যাহা যাহ! 

ঈম্ররের গুণ, কর্ণ স্বভাবের এবং বেদের অনুকুল হয় তাহাই, সত্য, এবং তদ্িরুদ্ধ 

অসত্য হইধ! থাকে । দ্বিতীয়__যাশা যাহা স্ষ্টিক্রমের অনুকূল তাহাই সত্য এবং 

যাহা স্ষ্টিক্রমের বিরুদ্ধ, তৎসমুদায় অসত্য । যেমন যদি কেহ কহে, যে মাতা- 
পিতার যোগ বাতীত সন্তান উৎপন্ন ভয়, উক্ত বাকা সষ্টিক্রম বিরুদ্ধ এজন্য অসতা | 

ততীয়-_-আপ্ত অথাত যাহা ধান্মিক. বিদ্বান, সত্যবাদী এবং নিক্ষপট লোকদিগের সঙ্গ 

ও উপদেশেব অন্নকুল তাহাই, গ্রাা এবং যাহ। তথ্িরুদ্ধ তাহা, অগ্রাহ্য হইয়! থাকে । 

চতুর্থ-নিজ্ত আত্মার পবিভ্রতা ও বিদ্যার জনুকুল অর্থাং যেরূপ নিজের পক্ষে, সুখ 

প্রিয়, এবং ছুঃখ অপ্রিয় তদ্রপই, সর্ণবর বুঝিবে যে আমিও কাহাকেও যদি হুঃখ বা স্থখ 
দেই তবে সেও অপ্রসন্ন ব! প্রসন্ন হইবে ! পঞ্চম--আট প্রকার প্রমাণ, অর্থাৎ প্রতাক্ষ, 

অনুমান, উপমান, শব্দ, এতিহা, আর্থাপত্তি, সম্ভব এবং অভাব । ইহাদ্দিগের মধো 
প্রত্যক্ষাদি লক্ষণ সম্বন্ধে যে যে সুত্র নিম্নে লিখিত হইবে তৎসমুদয়, নায় শাস্ত্রের প্রথষ 

ও দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে ( গৃহীত ) জানিবে। 

ইন্ডিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নৎ জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি 
ব্যবসায়াত্বকৎ প্রত্যক্ষম্ ॥ ন্যায়ঃ | অধ্যায় ১। আঙ্িক 
১। সুত্র ৪॥ 

যাহা শ্রোত্র, হক, চক্ষু, জিহবা এবং ঘ্বাণের দ্বারা শক, স্পর্শ, রূপ, রস, এবং 

গন্ধের সহিত মব।বহিত অর্থাৎ আবরণর'হত সম্বন্ধ হইয়া ইক্দ্রিয়ের সহিত মনের 

এবং মনের সহিত আত্মার সংযোগে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে, প্রতাক্ষ কহে। 

কিন্তু যাহ? ব্যপদেশ্য অর্থাৎ সংজ্ভীসংজ্বীর সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন হয়, সেই (রূপ) 

ভান না হয়। যেমন কেহ কাহাকে বলিল যে “তুমি জল আনয়ন কর” এবং সে উহা 
মানয়ন করিয়া উহার সমীপে রাখিয়া বলিল “ইহাই জল” । কিন্তু তথায় “জ” ও “ল” 

এই দুই অক্ষরের সংজ্ঞা! আনয়নকর্তী অথবা আজ্ঞাকর্তী দেখিতে পায় না পরস্থ, 

যে পদার্থের নাম জল তাহাই প্রতাক্ষ হইয়া থাকে । আর শব হইতে যে জ্ঞনি উৎপক্ধ 

হয় তাহা, শব্দপ্রমাণের বিষয় । “অব্যতিচারী” যেমন কেহ রাত্রিকালে স্তস্ত দেখিয়। পুরু- 

ষের (ইহ! পুরুষ এরূপ) নিশ্চয় করিয়া লয় ( এবং ) ঘখন দিনমানে উহাকে দেখিল তখন 



রহ সত্যার্থ প্রকাশ । 

রাত্রির পুরুষজ্ঞান নষ্ট হইয়া স্তশ্জ্ঞান হুইয়। থাকে এইরূপ, বিনাশী জ্ঞানের নাম 

ব্যভিচারী ভয়, উহা “প্রত্যক্ষ” কথিভ হয় না । “ব্যবসায়ীজ্মক” (যথ।) কেহ দূর হইতে 

নদীর বালুক! দেখিয়। কহিল যে “এস্থলে বন্ত্র শুষ্ক হইতেছে, অথবা জল আছে, 

অথবা অনা কিছু হইবে” “এ দেবদন্ত দণ্ডায়মান রহিয়াছে অথব! যঞ্জদত ।” যাব কোন 

এক নিশ্চয় না হয়, তাব€ উহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে 1 কিন্তু যাহ! অব্যপূদেশ্ট অব্যভিচারী 

এবং নিশ্চয়াতবক জ্ঞান হয়, তাহাকেই প্রত্যক্ষ কহ যায় । 
দ্বিতীয় অন্বমান £--- 

অথ তৎপূর্বকং ব্রিবিধমন্মানৎ পূর্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতো 
দৃষঞ্চ ॥ ন্যায়ঃ অ১। আঃ ১। সুঃ৫॥ 

যাহ) প্রত্যক্ষ পুর্বক মর্থা যাহার কোন একদেশ অথবা সম্পূর্ণ দ্রব্য কোন স্থানে 

ব। কালে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে উহার, দূরদেশ হইতে সহচারী এক দেশের প্রত্যক্ষ 
হওয়ায়, অনৃষ্ট অবয়বীর জ্ঞান হওয়াকে অনুমান কহে । যেমন পুন্ত্র দেখিয়া পিতার ; 
পর্বতাদিতে ধুম দেখিয়। অগ্সির; জগতে সখ ও ছুংখ দেখিয়। পুর্বব জন্মের জ্ঞানের 

( অনুমান ) হইয়া থাকে । এই অনুমান তিন প্রকার হয়। প্রথম “পুর্বববহ» 
যেমন মেঘ দেখিয়। বর্ধার, বিবাহ দেখিয়া সম্ভানোশপত্তির, পাঠানুরক্ত বিদ্ভার্থী 

দেখিয়া বিদ্যা জন্মিবার নিশ্চয়তা! হয় ইন্যাদিঃ যে যে স্থলে কারণ দেখিয়। কাধ্যের 

জান হয়, তাহা! "পুর্ববনত” | দ্বিত্তায় “শেষবত” অর্থাৎ যথায় কাধা দেখিয়। কারণের 

অনুমান হয় ১-যেরূপ নদীপ্রবাহের বুদ্ধি দেখিয়। উপরে পতিত বধার, পুজ দেখিয়। 
পিতার, স্থগ্টি দেখিয়া অনাদি কারণ এবং কর্তা ঈশ্বরের এবং পাপপুণ্যের আচরণ 
দেখিয়া স্থুখ ও দুঃখের জ্ঞান হইয়া থাকে ইহাকে “শেষবৎ” কহে। তৃতীয় 
“সামান্যতোদৃষ্ট”, যাহা কোন প্রকার কাহারও কার্যাকারণ হয় না পরম্থ কোন 

প্রকারের সাধন্ম এক অপরের লহিত হউক, যেমন কেহ চলন ব্যতিরেকে অন্য স্থানে 

যাইতে পারে না, হঙ্রুপই অন্যের স্থানাস্তুরে যাওয়া গমন ব্যতীত কদাপি ঘটিতে 
পারে না। অনুমান শব্দের অর্থ এই যে “অনু” অর্থাৎ পপ্রতক্ষম্ত পশ্চান্মীয়তে 
জ্ঞায়তে যেন তদনুমানম্” ( অর্থাৎ) যাহা প্রত্যক্ষের পশ্চাৎ উৎপন্ন হয়। ,যেমন 
ধুমের প্রত্যক্ষ দর্শন বিন! অদুষ্ট অগ্রির জ্ঞান কখন হইতে পারে না। 

ভতীয় উপমান £-_ 

প্রসিদ্ধ সাধর্দ্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম ॥ ন্যায়ও। 
অস১। আও ঙখ। সুও ৬০ 

যাহা প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ সাধশ্দ হইতে সাধ্যের অর্থাৎ সিদ্ধকরণযোগ্য জঙ্কানের 
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সিদ্ধিকরণের সাধন হয় তাহাকে উপমান কহে । শউপমীয়তে যেন তছুপমানম্” 
যেরূপ কেহ কোন ভৃত্যকে বলিল যে “তুই বিষু্মিত্রকে ডাকিয়া আন্”। সে বলিল 

“আমি তাহাকে কখন দেখি নাই।” তাহার স্বামী বলিলেন যে যেরূপ এই 
দেবদত্ত আছেঃ তজপই এ বিষুমিত্র হয়, জথবা যেরূপ এই গাভী তত্রপই গবয় অর্থাং 

নালগায় হইয়া থাকে । যখন সে তথায়; উপস্থিত হইল এবং দেবদন্ত সদৃশ লোককে 

'দখিয়া নিশ্চয় করিল, যে এই “বিষু্মিত্র” হয় তখন তাহাকে লইয়া আসিল। 
আথবা কোন বনে যে পশুকে গে সবুশ দেখিল তাহাকেই নিশ্চয় করিল যে ইভারই 

নাম গবয় হইয়। থাকে । 

চতুর্থ শব্দ প্রমাণ £-_ 

আপ্তোপদেশঃ শব্ঃ ॥ ন্যায় । অঃ১। আং ১। সূঃ ৭॥ 
যা! আাপ্ত অর্থাত পুর্ণবিদ্বান, ধন্মাক্স। পরোপকারপ্রিয় সত্যবাদী পুরুতার্থী 

জিতেক্দ্রিয় পুরুষ, বেরূপ নিজ আত্মাতে জ্ঞাত আছেন এবং যদ্বার। সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন 

তাহারই কথনেচ্ছায় প্ররিত হইয়া সমস্ত মনুষ্যের কল্যাণার্থ স্উপদেষ্টা হয়েন অর্থাৎ 

যিনি যে পরিমাণ পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পধ্যস্ত সকল পদার্থের জ্ঞান প্রাপ্ত ইয়া 
উপদেষ্ট। হয়েন। যিনি ঈদুশ পুরুষ এবং পূর্ণআপ্রু পরমেশ্বরের উপদেশরূপী (যে) 
€ব্দ তাহাকেও, *বপ্রমাণ জানিতে হইবে । 

পঞ্চম এীতিহাঃ ২ 

ন চতুষ্ট মৈতিহ্যার্থাপত্তিসস্তবাভাবপ্রামাণ্যাৎ । ন্যায়ঃ। 
ভাং২। আঃ ২। সুঃ১। 

যাহা “ইতিহ"” অর্থাত এইরূপ ছিল, অথবা অমুক এইরূপ করিয়াছে, অর্থাত 

কাহারও জীবদচরিতের নাম “এঁতিহ্য” তইয়। থাকে । 

ষ্ঠ অর্থাপত্তি 

"অর্থাদাপদ্ধতে সা শর্থাপত্তি;” । কেনচিভুচ্যতে “সংন্ ঘনেষু বুষ্টিং, সতি কারা,ণ 

কার্য্যং ভবতীতি কিমত্র প্রসজাতে, অসংস্থ ঘনেষু বৃষ্টিরসতি কারণে চ কাধ্যং ন ভবতি”। 
যেরূপ কেহ একজন কাহাকে ( অপরকে ) বলিল যে “মেঘ হইলে বর্ধা এবং কারণ 

হইতে কাধ্য উৎপন্ন হয়” । এবূপ না কহিলেও, এই দ্বিতীয় কথা সিদ্ধ হয় যে “মেঘ 

বাতিরেকে বর্ষা এবং কারণ বাতিরেকে কাধ্য কখন হইতে পাবে না” 

সপ্তম সম্ভবঃ-_ 
“সম্তভবতি ষম্মিন স সম্ভবঃ”। যদি কেহ বলে যে “মাতাতে, পিতা ব্তিরেকে 

সম্তানোৎপত্তি ( হইয়াছে ), কেহ মৃতকে পুনজর্শবিত করিয়াছে, পর্বত উদ্ধাপিত 
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“করিয়াছে, সমুগ্রে প্রস্তর ভাসাইয়ানছে, চন্দ্রমীকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে, পরমেশ্বরৈর 

আবতার হইয়াছে, মনুষ্যের শৃঙ্গ দেখিয়াছি এবং বন্ধ্যার পুত্র পুক্রীর বিবাহ করিয়াঞ্ছে 

ইত্যাদি সমস্ত অসম্ভব হইয়া থাকে ; যেহেতু সেই সকল বাকা স্যগ্িক্রম বিরুদ্ধ হয় 

আর যে সকল কথা সষ্টিক্রমের অনুকূল তাহাই “সম্ভব” হয়। (€তাহাকেই "সস্তব” 

বলে )7 ৃ 

মঙ্ুম অভাব £-. 

“ন ভবন্থি যশ্মিন সোহভ,বঃ” | যেরূপ কেহ কাহাকে বলিল যে “হুম্তী লইয়! 

আইস”। সে তথার হস্তীর অভাব দেখিয়া যেখানে হস্তী ছিল, তথা হইতে লইয়! 

আসিল । ইহা অষ্টম প্রমাণ । ইহার মধ্যে যে (যদি) শব্দের € শব্দ প্রমাণের ) 

অন্তর্গত এতিহ্য এবং অনুমানের মধ্যে অথাপন্তি, সম্ভব এবং অভাবের অন্তভূতি গণনা! 
করিলে হবে, চারি প্রমাণ অবশিষ্ট থাকে | এই পাঁচ প্রকার পরীর্মী দ্বার মনুষ্য 
সঙ্গাসভা নিশ্চয় করিতে পারে, অন্যগ। নহে । 

ধর্মবিশেষ গসুতাদ ।  দ্রবাগুণকর্মসা শান্যবিশেষসম- 
বায়ানাৎ পদার্থানাৎ সাধর্্যবৈধর্ম্যাভ্যাৎ তত্তজ্ঞানানিঃ- 
শ্রেয়সম্ ॥ বৈং। আঃ ১ আঃ ১। সঃ ৪ ॥ 

যখন মনুষ্য বন্ধের থা যোগ্য শনুষ্ঠান করতঃ, পবিত্র হইয়। “সাধনা” অথাৎ ষাহা 

তূল্যধশ্মযুক্ত হয় যথা পৃথিবা বেরূপ জড়. জল ও ( তাদৃশ )জড়। বৈধন্্্য অর্থাৎ পৃথিবা 
কাঠোর এবং জল কোমল । এই প্রকারে দ্রবা, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়, 
এই ছয় পদার্থের তন্্রচ্ঞান গর্থাৎ স্বরূপ তগ্তান হইতে (দ্বারা) “নিঃশ্েযসম্ মোক্ষ 

প্রাপু হওর! যার়। 

পুথিব্যাপন্তেজোবাযুরাকাশং কালোদিগাম্বা মন ইতি 
দ্রব্যাণি ॥ বৈঃ। অঃ১ আঃ ১। সু৫॥ 

পৃথিবা, জল. €৪জ। বায়ু, মাকাশ, কাল, দিক, মাহ্বা 'এবং মন এই নয়টাকে দ্রব্য 
বলা যায়। 

ক্রিয়াগুণবং সমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম_। 
বৈঃ অঃ ১। অঃ ১। সূঃ ১৫। 

“ক্রিয়াশ্চ গুণ,“্চ বিগ্যন্তে যন্মি-স্তৎ ক্রিয়া শুণবং” যাহাতে ক্রিয়। গুণ অথব। কেবল 
গুণ থাকে৷ তাহাকে দ্রব্য বলা যায়। উহাদিগের মধ্যে পৃথিবা, জল, তেজ, বায়, মন 
এবং আত্ম এই ছয় দ্রব্য, ক্রিয়া এবং গুণযুক্ত হয়। তথ! আকাশ, কাল এবং দিক 
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এই তিন (দ্রব্য ) ক্রিয়ারহিত গুণবিশিষ্ট হয়। (সমবাফি ) “সমবেতুং শীলং যম্য তহ 
সমবায়ি, পরাগ বৃত্তিত্বং.কারণং, সমবায়ি চ তকারণং চ সমবাযিকারণম্” “লক্ষ্যাতে যেন 
তল্লক্ষণস্: ৷ যাহ। মিলনম্বভাবধুক্ত কারা হইতে কারণ পুর্র্ষকালস্ত হয় তাহাকে দ্রব্য 
কহ ষায়। যন্ারা, লক্ষ; জানা যায়, তাহাকে লক্ষণ কহ যায়। 

রূপরসগন্ধম্পর্শবতী পৃথিবী ॥ বৈঃ অঃ ২। আঃ ১। সুঃ১। 
রূপ, রপ, গন্ধ এনং স্পশযুক্ত পৃথিবা হয় । ইহাতে রূপ রস এবং স্পর্শ, অগ্নি জল 

ও বায়ুর যোগে উৎপন্ন হয়। 

বাবস্থিতঃ পৃথিব্যাৎ গন্ধ ॥ বৈঃ। অঃ২। আং২। 
সুং২॥ 

পৃথিবীতে গন্ধগ্ুণ স্বাভাবিক হয় (আছে ) এইরূপ'জলে রল, অগ্নিতে রূপ, বায়ুতে 

স্পপূর্শ এবং আকাশে শব্দ স্বাভ!বিক আছে । 

রূপরসম্পর্শবত্য আপো' দ্রবাঃ শ্রিপ্ধাঃ ॥ বৈঃ অঃ ২। 
আঃ ১। সু৪২॥ 

রূপ, রস ও স্পর্ণণলে দ্রবীন্ৃত এব' কোমল এইগুল জল ( জলের গুণ কথিত হয়। 
কিন্ত ইহার মধ্যে রস পাভাবিক গুণ তথ। রূপ স্পর্শ বায়ু'এব অগ্ির সহযোগে রূপ ও 

স্পর্শ উৎপন্ন হয় । 

অঙ্গ শীততা ॥ বৈং। অ২২। আঃ ২। সৃঃ৫॥ 
আর জলে শীতলতাগুণ স্বাভাবিক হয়। 

তেজে। রূপ স্পর্শব ॥ বৈঃ। অঃ২। আ১। সুঃ৩॥ 
যাহা রূপ ও স্পর্শবিশিষ্ট তাহা “তেজ” ( কথিত ) হয় পরন্ত ইহাতে রূপঃ 

স্ব ভাবিক এবং বায়ু স্পর্শ যোগে ( উত্পন্ন ) হয়। 

স্পর্শবান বায়ুঃ ॥ বৈং। অঃ ২। আং ১ । সু &। 
স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়। কিন্তু তেজ ও জলের যোগ ইহাতেও উষ্ণতা শীতত! 

জন্মিয়া থাকে । 

ত আকাশে ন বিগ্ান্তে॥ বৈ অঃ২! আঃ ২। সুঃ ৫। 
আকাশে, বপ, রস, গন্ধ এবং স্পর্শ নাই / কেননা শব্দই আকাশের গুণ হইয়। থাকে । 

নিষ ক্রমণৎ প্রবেশনমিত্যাকাশস্থয লিঙ্গম, ॥ : 
বৈঃ। অঃ ২। আঃ ১। সূঃ২০।, 



৫৬ সত্যার্থ প্রকাশ । 

যাহাতে প্রবেশ ও নিক্রমণ হয় তাহা আকাশের লিঙ্গ ( চিক্ক ) হয়। 

কার্ষ্ান্তর। প্রান্র্ভীবাচ্চ শব্দঃ স্পর্শ বতা মগুণঃ ॥ 
বৈঃ। অঃ ২। আঃ ১1 সঃ ২৫। 

অন্ত পুথিবাদি কার্য, হইতে প্রকট না হওয়াতে শব্দ, স্পর্শগ্ুণবিশিষ্ট ভূমি 
আদির গুণ নে কিন্ত শব্দ আকাশেরই গুগ হইয়া থাকে । 

অপরন্মিন্নরপরং যুগ পচ্চিরং ক্ষিপ্রমিতি কাললিঙ্গানি ॥ 
বৈঃ। অঃ ২। আঃ ২। সঃ ৩। 

যাভাতে অপর পর (যুগপহ ) এককালে দুই বা অনেক. ( চিরম্) বিলম্ব এবং 

(ক্ষিপ্রম্) শীঘ ইতাদি প্রয়োগ হয়, উহাকে কাল বল৷ যায় 

নিতোঘভাবাদনিতোধু ভাবাৎ কারণে কালাখ্যেতি। 
বৈঃ। অঃ২। আঃ২। সঃ ৯॥ 

যাহ। নিত্য পদার্থে নাই এব অনিতা পদার্থে আচে এক্তনা, কারণেই কাল 
সংত্ঞা ভয়। 

ইত ইদমিতি যতুন্তদ্দিশ্যৎ লিঙ্গং ॥ বৈং। অঃ ২। আই 
২। সুঃ।১০॥ 

এই স্থান হইতে ইা পুর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম. উত্তর উদ্ধী এব" নিন্ন ( এইরূপ যাহাে 
ব্যবহার হয় তাহাকে, দিশা ) দিক বলে। 

আদিতাসংযোগাৎ ভূতপুর্বাৎ ভবিস্তাতে। ভূতাচ্চ প্রাচী ॥ 
বৈঃ। অঃ২। আঃ ২। সঃ ১৪ ॥ 

যে দিকে প্রথম মাদিতোর সংযোগ হইয়াছে হইতেছে এবং হইবে উ্ভাকে প্রাচ" 
বা পুরব্বদিক্ কহা যায়। এবং যেদিকে মস্ত হয় তাহাকে, পশ্চিন বলে। পুব্বা ভিমুখ 
মনুষ্যের, দক্ষিণ পার্কে দক্ষিণ এব: বাম পার্কে উত্তর ্রিক্ বল। যায়। 

এতেন দিগন্তরালানি ব্যাখ্যাতানি ॥ বৈঃ। অঃ২। 
আঃ ২। সুঃ১৬॥ 

ইহার পুর্ব ও দক্ষিণের মধ্যম্থিত দিক্্কে আগ্নেযী, দক্ষিণ ও পশ্চিমের মধ্যকে নৈখতি, পশ্চিম ও উত্তরের মধ্যকে বায়, এবং উত্বব ও পুর্বেবের মধ্যকে এঁশানী দিক্ 
বা দিশা বলে। | 



তৃতীয় সমুল্লাস ৷ ৫৭ 

ইচ্ছা ব্বেষপ্রযত্বন্থখদুঃখজ্ঞানান্যাত্বনোলিঙ মিতি ॥ 
ন্যায়ঃ। অঃ১। সু ১০ ॥ 

যাহাতে ( ইচ্ছ। ) রাগ, ( দ্বেষ ) বৈর (প্রযত্ব ), পুরুষকার, সুখ. দুঃখ এবং জ্ঞান 
বা জ্।ত হওয়া গু৭ আছে তাহা, জীবাত্মা কথিত হয়। বৈশেষিক দর্শনে (ইহার ) 

কতকগুলি আরও বিশেষ গুণ আছে যথা 

৩ণাহুপাননিমে্যোন্মেষজীবনমনোগতীন্দিয়ান্তর্থিকারাঃ 
স্বখছ্ঃখেচ্ছাদেষ পযত্বাশ্চাত্বনো লিঙ্গানি ॥ বৈঃ। অঃ ৩। 

আং ২। সুঃ৪॥ 
( প্রাণ ) বাহির হইতে বায়ু ভিতরে আকর্ষণ করা, ( নিমেষ ) চক্ষু মুদিত করা. 

( উন্মেষ) চক্ষু উন্মীলন করা, ( জীবন ) প্রাণ ধারণ করা, €( মনঃ ) মনন বিচার অর্থাং 

তান, ( গতি) যথেন্ট গমন করা, ( ইন্দ্রিয়) ইক্দ্িয়গণকে বিষয়ে চালন করা এব" 

তদ্দারা বিষয় গ্রহণ কর।. ( অন্তর্নিনকার ) ক্ষুধা, তষগ এবং জব পীড়াদি বিকার, স্তবখ- 

দ্ুঃথ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্র, এ সমস্তগুলি আত্মার লিঙ্গ ( চিঙ্ত ) তর্থা কম্ম এবং 

ছুণ হইয়। থাকে । 

যুগপজ জ্ঞানান্ৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম ॥ যায়ঃ অঃ ১। 
আঃ ১। সুও ১৬ ॥ 

ফদ্দরার। এককালে ছুই পদাথের গ্রহণ “1 জ্ঞান না হয় তাহাকে মন বলে। 

ইতঃপুর্ব্বে দ্রবোর স্বরূপ একং লক্ষণ কথিত হইল ।; এক্ষণে উহার গুণের বিষয় 

কথিত হইতেছে 2-- 

রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ সৎখ্যাপরিমাণানি পৃথকত্বৎসংযোগ- 
বিভাগৌ পরত্বাইপরত্বে বুদ্ধয় ন্ুখছুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ 
প্রযতাশ্চ গুণাঃ ॥ বৈ । অঃ১। আঃ ১। সুঃ ৬ । 

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ), পরিমাণ পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ' পরত, অপরত্ব, 

বুদ্ধি, সুখ, ছুঃখ, ইচ্ছা দ্বেষ, প্রযত্ব, গুরুত্ব, দ্রবন্থ, ন্মেহ' সংক্ষার' ধশ্ম, অধশ্মা এবং 

শব্দ এই ২৪টীকে গুণ কহা যায় । 

দ্রব্যাশরষ্যগুণবান্ সংযোগবিভাগেঘকারণমনপেক্ষ ইতি 
গুণলক্ষণম্ ॥ বৈঃ ৷ অৎ১। আঃ ২। ষু$ ১৬। 

৮ 



৫৮ সত্যার্থ প্রকাশ । 

যাহা দ্রবোর অ'শ্রুয়ে থাকে, অন্য গুণ ধারণ করেনা, সংযোগ এবং বিভাগের কারণ 

হয়না এবং অনপেক্ষ, অর্থাৎ একে অপরের অপেক্ষা করে না ভাহাকেই, “গুণ” বলা যায় । 

শ্রোত্রোপলব্িবুর্ধিনিগ্রাহঃ প্রয়োগেণাইভিজ্বলিত 
আকাশদেশঃ শবঃ ॥ মহাভায়্যে ॥ 

যাহা শ্োত্রদ্ধয় দ্বার! প্রাপ্তি, যাহা বুদ্ধি দ্বার! গ্রাহ্ত এবং প্রয়োগ দ্বার! প্রকা- 

শিত তথা আকাশ যাহার দেশ (নিবাস স্থান) হইয়া থাকে তাহা, শব্দ বলিয়। কথিত হয় । 

নেত্র দ্বার মাতা গৃহীত ভগ তাহা রূপ । জিহবা দ্বার! যে মিষ্টাদি নান! প্রকার রস গুহীত 
তয় তাহ। রস। নাসিক। ছাগা যাহ গৃহীত হয় তাহাকে গন্ধ | হক্ দ্বারা যাহ। গৃীত হয় 

তাহা স্পশ । এক দুই ইত্যাদি গণনা যাহাতে হয় তাহা সংখা! | যাহ। দ্বার। ওজন অর্থাং 

লঘু ও গুরু জানা যায় তাহা পরিমাণ : এক অপর হইতে স্বতন্ত্র হওয়াকে 

পৃথকত্ব। এক অপরের সহিত মিলিত হওয়াকে সংযোগ । এক অপরের সহিত মিলিত 

থাকিয়া অনেক খণ্ড হওয়াকে বিভাগ । ইহা হইতে উহা পর (দুরস্থিত ) তাহা পর 

এবং ই হইতে উহা অপর (নিকটস্থিত ) ভাতা অপর । যাহা দ্বার ভাল মন্দ জ্ঞান 

হয় তাহা বুদ্ধি: আনন্দের নাম নখ. এবং ক্লেশকে ছুঃখ কহে । এতদ্বারিক্ত ইচ্ছ। 
€ রাগ) দ্বেষ বিরোধ (প্রযত্ব) অনেক প্রকারের বল (প্রয়োগ) বা পুরুষার্থ (গুরুহ্ব) ভার 

€ দ্রবস্থ ) গলিত্বভাব, গলিয়! যাওয়া (ন্েহ ) প্রীতি এবং চিকণত।, ( সংস্কার ). অপরের 

যোগ হইতে যে বাসন। জন্মে, ( ধম্ম )ন্যায়াচরণ এবং কঠিনত্বাদি ( শুণ ) ( অধন্ম ) 

অন্যায়াচরণ এবং কঠিনত্বাদির বিরুদ্ধ কোমলতা, এই চবিবশ প্রকার গুণ হইপ্না থাকে । 

উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনৎ প্রসারণৎ গমনমিতি 
কর্খাণি ॥ বৈঃ ১। অং১ আঃ ১। সঃ ৭॥ 

ষ্টক্ষেপণ” উদ্ধেচেষ্টা করণ “অবক্ষেপন” নিন্দ্েচেষ্ট। করণ “আকুঞ্চন” সক্কোচ করণ 
“প্রসারণ” বিস্তার কর" “গমণ” গভায়াত এবং ভ্রমণকরণ ইতাদিকে কণ্দ্মী কহে । 
এক্ষণে কম্মের লক্ষণ 2. 

একদ্রব/মণগ্ডণৎ সংযোগবিভাগেষনপেক্ষকারণমিতি 
কর্মলক্ষণম্॥ বৈই। অঃ১। আঃ ১। সূঃ ১৭। 

একজ্্রবামা শ্রয় আধারো যস্থ তদ্কে্রবা*, ন বিস্যতে €ুণে। যন্ত যস্মিন্ বা তদগুণম্, 
সংযোগেষু বিভাগেমু চাহপেক্ষারহিশং কারণং তৎ কণ্মলক্ষণম্”? । অআথব! “বশ ক্রয়ে 
তৎ কণ্ম; লক্ষ্যতে যেন তল্লপক্ষণম্” “কশ্দণে লক্ষণং কণ্লক্ষণম্” । ত্রব্যাশ্রি চ, শুণরহিত, 
সংযোগ ও বিভাগ হগ্ুনে অপেক্ষারহিত কারণকে কন বল! যায়। 
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দ্রব্যগুপকর্মণাৎ দ্রবাৎ করণং সামান্যম্ ॥ বৈঃ। অঃ ১। 
আঃ ১। জং ১৮ ॥ 

যাহা £কাধা, দ্রব্য, গুণ এবং কশ্মের কারণ দ্রব্য হয় তাহা, সামান্য দ্রব্য হুইয়। 

থাকে । 

দ্রব্যাণাৎ দ্রবাৎ কাধ্যৎ সামান্যাম্ ॥ বৈং। আঃ ১। 
সঃ ২৩॥ 

যেসকল দ্রব্যের কাষ্য দ্রবা হয় তাহা, কাণাহ্ হেতু সমস্ত কাধ্যে সামান্য হয় (আছে) | 

দ্রেব্যত্বৎ গুণভ্বং কর্মত্বর্চ সামান্যানি বিশেষাশ্চ ॥ বৈও। 

অঃ১। আঃ ২। সুঃ৫॥ 
দ্রবাগণ মধ্যে দ্রবাত্ব,। গুণগণ মধো গুণত্ব এবং কম্মসকল মধো কম্মত্ব এই সকল 

সামান্য এবং বিশেষ কথিত হয়। কারণ দ্রব্গণ মধ্যে দ্রবাহ্ব সামান্য এব" গত, 

কম্ম তব হইতে দ্রবাত্ব বিশেষ আছে । এইরূপ সববত্র জানিবে। 

সামান্যৎ বিশেষ ইতি বুদ্ধযপেক্ষম্ ॥ বৈঃ অঃ ১। 
আঃ ২। পু ৩॥ 

সামান্য এবং বিশেষ বুদ্ধির অপেক্ষা হইতে সিদ্ধ হইয়া থাকে । যেরূপ মনুষ্য (রূপ) 
বাক্তিগণ মধো মনুষ্যত্ব সামান্য ও পশুত্বাদি হইতে বিশেষ আছে । অথবা স্ত্রীত্ব এবং পুরু- 
ষত্ব ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব বৈশ্বত্ব এবং শূত্রত্বাদি বিশেষ আছে। ব্রাহ্মণ ব্যক্তিগণ 

মধ্যে ব্রাহ্মণত্থ সামান্য, এবং ক্ষত্রিয়াদি হইতে বিশেষ আছে। এইরূপ সর্বত্র জানিবে , 

ইহেদ মিতি যতঃ কার্যরকারণয়োঃ স সমবায় ॥ 
বৈঃ অঃ ৭। আঃ ২। সূও২৬॥ 

কারণ অর্থাৎ অবয়ব সমূহে অবয়বী, কাধ্য সমূহে ক্রিয়া ক্রিয়াবান, গুণ গুণী জাতি 
ব্যক্তি কাধ্য কারণ, অবয়ব অবয়বী ইহাদিগের নিত্য সন্বন্ধ হওয়ায় সমবায় কথিত হয়। 

আর যে অপর দ্রবা সমূহের পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া থাকে, তাহা সংযোগ অর্থাৎ অনিত্য 

সম্বন্ধ হইয়া থাকে । 

দ্রব্যগুণয়োঃ সজাতীয়ারভ্তকত্বৎ সাধর্শ্যম ৷ বৈঃ। 
অঃ ১।আঃ১। সৃঃ৯॥ 

যাহা দ্রব্য এবং গুণের সমান জাতীয়ক কার্ষেের আরম্ত হইয়। থাকে তাহাকে, 

সাধন্ম বলা যায়। যেমন পৃথিবীতে জড়ত্ব ধন, এবং ঘটাদি কার্যোৎপাদকত্ব স্বসদৃশ 
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ধণ্ম আছে, তত্রপ জলমধোও জড়ত্ব এবং হিমাদি স্বসনৃপ্ঠ কাষোর আরম্ত পৃথিবার সহিত 
জলের, এবং জলের সহিত পরথিবীর তুল্য ধন্ম আছে । অর্থাৎ “দ্রব্গুণয়োবিজ্াতীয়া- 

রম্তকত্বং বৈধন্ম্যম্” ॥ 

ইহা(তে) বিদিত হইতেছে যে, যাহ। দ্রব্য ও গুণের বিরুদ্ধ ধন্ম এবং কাধ্যের আর্ত 
হয় তাহাকে “বৈধন্মাপ কহে! যেবূপ পৃথিবীর কঠিনস্থ, শুক্ষত্ব এবং গন্ধবন্ধ ধণ্ম, জল 
ইন বিরুদ্ধ, এবং জলের দ্রবন্ধ, কে'মলত৷ এবং রসগুণযুক্ততা। পৃথিবী হইতে বিরুদ্ধ । 

কারণভাবাৎ কার্যভাবঃ ॥ বৈঃ। অঃ 81 আঃ ১। 
সূং৩।॥ 

কারণ হইতেই কাগ্য হইয়া থাকে । 

নতু কার্ধ্যাভাবাৎ কারণাভাবঃ ॥ বৈঃ আঃ ১। আঃ ২। 
সূঃ২॥ 

«“পরন্ত) কাম্যের অভাবে কারণের অভাব তয় না। 

করণাহুভাবাৎ কার্ধ্যাইভাবঃ ॥ বৈঃ। আঃ ১। আঃ ২। 
পু ১॥ 

কারণ না হইলে কাধ্য কদাপি হয় না। 

কারণগুণপূর্বকঃ কাষ্যগুণো দুষ্ট ॥ বৈঃ। অঃ ২। আঃ ১। 
সু ২৫1 

কারণে যেরূপ গুণ হইয়া থকে তত্রপই কাষ্যে হয়। পরিমাণ দুই প্রঙ্কার হয় £-_ 

অণুমহদিতি তশ্মিন বিশেষা ভাবাদ্বিশেষাভাবাচ্চ। 
বৈং। অঃ৭। আও ১1 সু ১১।॥ 

( অণু) দৃষ্ষাম্ ( মহত) বৃহৎ; যেমন ব্রসরে]ু লিক! (৩ ত্রসবেধু পরমা) হইচই 
ক্ষু্র এবং গ্যাণুক হইতে বৃভও হয় এন্রুপ, পর্বত পৃথিবা ভইতে ক্ষুপ্র এবং বুক্ষ হইতে 
বৃহৎ হইয়ী থাকে । 

সদিতি যতো দ্রবাগডণ কর্ন সা সত্তা ॥ বৈং অঃ ৬। 
আং২২। সুঃ৭। 

যে প্বব্য গুণ এবং কন্মে “সৎ” শব্দ অন্থিত থাকে, যথা 'সব্দ্রবান্-_-. সদ্গু 
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সওকণ্ম”-__সংদ্রবা, সণ এবং সংকণ্ম এইরূপ হইয়া থাকে ; অর্থাৎ বর্তমান কালবাচী 

শব্দের অন্বয় সকলের সহিত বর্তমান পাকে । 
ভাবোন্বরক্তেরে হেতত্বাৎ সামান্যমেৰ ॥ বৈঃ অঃ ১। 

আং২ং সুঃ৪॥ 

সকলের সহিত শন্রবর্তমান হওয়া জন্য বে সম্বারূপ ভান তয় উহাকে মহামান্য 
কহা যায়! এই ভানরূপ দ্রব্য, নাশক হয় । শার ঘাতা অভাব ভয় ভাতা পাচ প্রকার 

কইয়। থাকে । 

ক্রিয়া গুণব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ ॥ বৈ । অঃ ৯। 
আও ১। সুঃ১॥ 

ক্রিয়া এবং গুণের বিশেষ নিমন্তের অভাবের “প্রাক” অর্থাৎ পুর্ব ( অসৎ ) ছিল না 
রূপ ঘট ও বন্সাদি উৎপত্তির পুর্বে ছিল না ইহার নাম “গ্রাগ্ভাব” | দ্বিতীয় 

সদসৎ ॥ বৈ অঃ ৯। আও ১। সুঃ২॥ 
যাহ! হইয়! ( ঘটিয়া ) থাকে না যথা, ঘট উৎপন্ন হইয়া নস্ট হইয়! যায়, ইহাকে 

"প্রধবংসাভাব” বলা যায়। ভুতীয় 2-- 

সচ্চাসৎ ॥ বৈঃ। অঃ৯। আং১। সুং৪। 
হা হয় এবং না য় যেরূপ “মগৌরখোহনশ্থো গীঃ” অর্থাত অশ্ব গে নহে এবং 

গো আখ নহে । অর্থাৎ ম্থে গোজাতীয়ন্বের এবং গোতে অশ্ের অভাব এবং ( যেরূপ ) 

গোতে গোহের এবং অন্দে অশ্বত্ের ভাব আছে । উহাকে “মন্যোন্যাভাব” কহে । 

চতুর্থ £-_ 

যচ্চান্যদসদতস্তদসৎ ॥ বৈঃ। অঃ৯। আঃ ১। সুঃ৫॥ 
যাহা পুবেবান্ত তিন প্রকার অভাব হইতে ভিন্ন হয় তাতাকে "অত্যন্তাভাব" কহ! 

যায়। যেরূপ “নরশুঙ্গ” অর্থাৎ মনুষ্যের শৃঙ্গ, “খপুস্প” আকাশের ফুল এব "বন্ধযাপুত্র 

ন্ধ্যারপুজ ইত্যাদি । পঞ্চম £-- 

নাস্তি ঘটোগেহ ইতি সতো ঘটস্য গেহসংসর্গপ্রতিষেধঃ 
বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ১। সুই ১০। 

গৃহে ঘট নাই অর্থাশ অন্যত্র আছে, গুহের সহিত ঘটসম্থপ্ধ না, গাকাকে, “সংসর্গাভাব" 
কহে। উপধুক্ত গাচ প্রকারের অভাব বলা যায়। 
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ইক্রিয়দোষাৎ সংক্কারদোষাচ্চাবিগ্তা ॥ বৈং। অঃ ৯। 
আঃ ২। সূঃ ১১।॥ 

ইন্ড্রিয়ের এবং সংস্কারের দোষ হইতে অবিষ্া! উৎপন্ন হয়। 

তদ্ু্টজ্তানম্ ॥ বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ২। সঃ ১১॥ 
দুষ্ট অর্থাৎ বিপরীত জ্ভানকে অবিষ্ঠ। কহে । 

অভুষ্টৎ বিদ্যা ॥ বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ২। সুঃ ১২ ॥ 
যাহ। অদ্ষ্ঠ নর্থা যথার্থ জ্ঞান তাহাকে বিছ্ভা। বলা যায়। 

প্রথিব্যাদিরূপরসগন্ধস্পর্শ। দ্রব্যানিতাত্বাদনিত্যাশ্চ ॥ 
বৈঃ। অঃ৭। আঃ ১। সুঃ২। 

এতেন নিত্যেষু নিতাত্মুক্তম ॥ বৈঃ । অঃ ৭। আঃ ১। 
সুঃ ৩। 

যে কাধ্যরূপা পুথিব্যাদি পদার্থ এবং এ সকল রূপ রস গন্ধ স্পর্শ আছে এই সমস্ত 
ড্রব্য সকলের অনিতা হওয়ায় অনিহ্য হইয়া থাকে । আর যাহ! ইহাদিগের কারণ 
রূপ প্রথিব্যাদি নিত্য প্রব্যগণে গন্ধাদি গুণ আছে তাহা, নিত হইয়! থাকে । 

সদকারণবনিত্যম ॥ বৈঃ। অঃ ৪। আঃ ১। সূঃ ১॥ 
যাহা বিছ্বমান আছে ও যাহার কারণ কিছুই নাই উভ| নিত্য হইয়। থাকে । 

অর্থাৎ “সৎকারণবদনিতাম্” কারণবিশিষ্ট কর্যরূপ গুণকে “অনিতা” বলা যায়। 

অন্ডেদৎ কাধ্যৎ কারণৎ সংযোগি বিরোধি সমবায়ি 
চেতি লৈজিকম. ॥ বৈঃ। অঃ ৯। আঃ ২। সূঃ১। 

ইহার এই কাব্য অথব| কারণ আছে ইত্যাদি সমবায়ি সংযোগী একার্থ সমবায়ি এবং বিরোধি এই চারি প্রাকারের লৈজ্জিক অর্থাত (যাহ!) লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সন্থন্ধ দ্বার জ্ঞান হইয়া খাকে। সমবায়” যেমন আকাশ পরিমাণ বিশিষ্ট ; “সংযোগি” যেমন শরীর ত্বক্ বিশিষ্ট ইত্যাদির নিভ্যাসংযোগ আছে । একার্থসমবায়ি” এক অর্থে ছুইএর থাকা, যেমন কাধারূপ স্পর্শ, কার্য্ের লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক হয়, “বিরোধি” যেমন ভূত বৃষ্টি ভাবিবুগ্টির বিরোধি লিঙ্গ হয়। ব্যাপ্তি £_ 
নিরত ধর্মসাহিত্যুভয়োরেকতরম্ত বা ব্যাপ্তিঃ॥ নিজ- 
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শক্ত [ভ্ভবমিত্যাচার্ধ্যাঃ ॥ আধেয়শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ ॥ 
₹খ্যপ্রবচনে ॥ অঃ ৫। সুঃ ২৯।৩১৩২॥ 
মাহ। দুই প্রকার সাধ্যসাধন অর্থাৎ সিদ্ধ করিবার যোগ্য, এবং যাহ। জইতে সিদ্ধ 

কর! যায়, এই ছুইএর অথবা এক সাধন মাত্রের, নিশ্চিত ধশ্মের সহচর হয়, তাহাকে 

বাপ্তি কে ; যেরূপ ধূম অগ্নির সহচর আছে । যথ! বাপা ধূম তাহার নিজশক্তি হইতে 

উৎপন্ন জয় অর্থাৎ গমন করে, খন ( এই ) ধুম দূরে দেশান্তরে গমন করে তখন বিন 

আগ্রিষোগ (এ ) ধম স্বয়ং জবস্থিত থাকে : ইহাই নাম বাপ্তি হউয়া থাকে । অর্থাৎ 

অগ্নির ছেদন, ভেদন সামর্থ্য হইতে জলাদি পদার্থ ধূমরূপে প্রকটিত হইয়। থাকে । ৩১। 

যেরূপ মহঝাাদিতে প্রকৃত্যাদির বাপকতা', বুদ্ধ্যাদিতে ব্যাপ্যতা ধশ্মের সন্ান্ধের নাম ব্যপ্তি 

হয়। যেমন শক্তির আধেয়রূপ এবং শক্তিমানের আধাররপের সম্বন্ধ আছে । ৩২ ॥ 

ইত্যাদি শাস্জ্রীয় প্রমাণাদিদ্বারা পরীক্ষা করতঃ. পাঠ ৪ পাঠন। করিতে থাকেন। 

অন্যথা বিগ্ভার্ধীগণের কখন সতাবোধ হইতে পারে না। যে যে গ্রন্থ পাঠ করা হয় 

তাহাদিগের পূরেনাক্ত প্রকারে পরাক্ষা করতঃ. যাভ। (যে যে পুস্তক ) সঠা বলিয়া স্থির 

নিশ্চিত য় সেই সেই গ্রন্থ সকল পাঠ কর।ইবে এবং যাহা যাহ। এই সকল উক্ত পরী- 

ক্ষার বিরুদ্ধ হইাবে তাণুষ্শ গ্রন্থ না পড়িবে মার না কাভাকেগ পড়াইবে কারণ, 

লক্ষণ প্রামাণাভ্যাৎ বস্তরসিদ্ধিঃ 
লক্ষণ-_যেরূপ “গন্ধবতা পৃথিবী”--যাহ। পুথিবী ইয়া গাকে তাহা গন্ধবতা হয়, 

এরূপ লক্ষণ, এবং প্রতাক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা সমগ্র সতাসাতার এবং পদার্থের নিণয় 

হইয়া থাকে । হদবাতিরেকে কিছুই হয় না। 

অথ পঠনপাঠন-বিধিং ॥ 

এক্ষণে পঠন এবং পাঠনার রীতি লিখিত হইতেছে । প্রথমতঃ পাণিনি মুনিকৃষ্ত 

শিক্ষা যাহ। সূত্ররূপ তাহার রীতি অর্থাৎ এই অক্ষরের এই স্থান, এই প্রযত্ব এই করণ 

হয় যেমন, “প” ইহার স্তান ও, প্রযত স্পৃষ্ট, ও প্রাণ গা জিহ্বাক্রিয়াকে করণ বলা 
যায়। এইবূপ মথাযোগা সমুদয় অক্ষরের উচ্চারণ মানা. পিত। আচানা শিক্ষা দিবেন । 
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তদনস্তর ব্যাকরণ শর্থাৎ প্রথম শষ্টাধ্যায়ীর সূত্র সকলের পাঠ যেমন “বৃদ্ধিরাদৈচ” 

পরে পদচ্ছেদ ( থ! ) “বৃদ্ধিঃ আত এঁচ. ব| আদৈচ. ; পরে সমাস “আচ্চ এচ্চ আদৈচ” 
এবং নর্থ যেরূপ আদৈচাং রৃদ্ধিসংজ্ঞ। ক্রিয়তে” অর্থাৎ আ, এ, ও, ইহাদিগের বৃদ্ধি সংজ্ঞা 

কর! যায় । “ত? পরোধস্মাৎ স তপরস্তাদপি পরস্তপরঃ 1” তকার যাহার পরে আর 

য।হ! তকারেরও পর থাকে, তাহা “তপর" কথিত হয়। ইহাতে কি সিদ্ধ হইল 5 যাহা 

মাকারের পর ত. এবং ত. ইহার পরে এ্চ এই উভয়ই “তপর” হুধ। “তপরে” প্রযোজন 

এই মে হুন্ব এবং প্রতের বৃদ্ধিসংভ। হইল ন।। উদাহরণ £( ভাগঃ); এই স্থলে 
তজ ধাতুর উত্তর ঘএঞ প্রতাথের পর প্ঘ” ও “এ” এই উভয়ের “ইত” সংজ্ঞা হওয়াতে 

উচ্গাদের লোপ হইল । পশ্চা “ভজ -অ” এস্থলে জকারের পুর্ববস্থিত “তকারে 
“অকারের” বুদ্ধিসংজ্ক শাকার" হইল । এক্ষণে “ভাজ” এই আকৃতির পুনঃ “জ 
স্তানে “গ” হইয়া আকারের সহিত মিলিত ভইয়া "ভাগত” এইরূপ প্রয়োগ হইল । 
“আধ্যায়ঃ। এইস্থলে ''অধি” পুববক "হ৪ ধাতুব স্থানে “ইউ” ধাতব "৮ স্তানে ণ্ঘঞতা 

প্রহার পরে বৃদ্ধি হইয়া! “এ” হইল এবং উহার (স্থানে ) “গায়” ভইয়। মিলিত হইলে 

'অধায়ঃ” হইল 1 “নায়ক” এই স্থলে “নীঞ১ ধাতুর 'ঈ” স্থানে খল” প্রত্যয়ের 

পরে ডি" বৃদ্ধি হওয়াতে “এ” বৃদ্ধি এব তগুপরে “আায়” মিলিত হইলে নায়কঃ” 
হল । "স্তাবকঃ" এখানে "স্থ্' ধার উত্তর গিল্” প্রায় হইয়া হৃন্স উ স্থানে “8” 

রদ্ধি “আব” আাদেশ হউয়! আকারের সহিত মিলত হইয়া “স্তাবক' হইল। 

( কৃঞ্,) ধাতুর উত্তর "পল প্রতায় 'ল" ইহার ইত” সংজ্ঞা হওয়াতে লোপ হইয়। 

"কু. স্থানে “তাক” আদেশ এপ” পরের স্থান “আর” বুদ্ধি হইয়া * কারক?” সিদ্ধ হইল 

শিখে সুত্র গ্রে পশ্চাতর প্রয়োগেও যুক্ত হয় উহার কাষা (হৎ) সমস্ত ব্যাখ্যং 
করিতে থাকিবে । ( শ্লেট) প্রান্তরফলকে অথবা কাষ্ঠফলকে এইরূপ অপরিপক্করূপ 
দেখাতে ভইনে ; যেমন --“িজ.+ ঘঞ়্ ১ এইবূপ লিখিয। প্রাগমে ঘকারের এন 
পরে "ঞকারের লোপ করিয়া “ভজ + অশ্রু এইরূপ বাসবে ! পরে অকারের বৃদ্ধি 

"আ. এব, “জা” স্থানে গণ ভইয়। ভাগ অবান্তর এইন্দপ পুনঃ অকার মিলিত 

হওয়ায় ভাগবউন্ত” এঈদপ থাকিবে । এক্ষণে -্টা'কাতুরর ইৎ" সংজ্ঞা হওয়াতে 

পুনঃ উকারের সণ হওয়াতে এবং “সি স্থানে “কু” ভওয়ায় হম্বউকারের লোপ হইয়! 
ভাগর” এইরূপ হনে! এক্ষণে বেফের স্থানে (5) বিসর্গ বিসজ্জরনীয় হইয়া “ভাগঃ” 
এইরূপ সিদ্ধ হর । মেয়ে গু ভঈতে মে যেকার্য হয় তাঁভা তাহা পচন পাঠন করয়ী 

ও লিখাইমা কীপ্য করা যায় ভবে এইরূপে পঠন পাঁঠনাদি দ্বারা অতি শী্প দু বোধ 
জন্মে। 'কবার এই প্রকারে মষ্টাধ্যায়ী পাঠ করাইয়। অর্থ সহিত ধাড় পাঠ এবং প্দশ 
লকারের রূপ” এবং “প্রক্রিয়া” সহিত, সূত্র সকলের উৎসর্গ“ অর্থাৎ সামান্য "সূত্র 
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(ষেমন “কর্দ্দপাণ ৮__-“কর্প্গ উপপদবিশিষ্ট ধাতু মাত্রেরই, উত্তর “অপ” প্রত্যয় হয় । খা 
( কুস্তকারঃ ) পশ্চা “অপবাদ সূত্র” যেমন “অতোহনুপসর্গে কঃ” উপসর্গ ভিন্ন কণ্ধ 
উপপদ বিশিষ্ট হইলে তবে আকারান্ত ধাতুর উত্তর “ক” প্রত্যয় হইবে অর্থাৎ যাঁহা বছ্ছ 

ব্যাপক যেরূপ (€কেশ্ম) উপপদ বিশিষ্ট হইলে সকল ধাড়ুর উত্তর “অণত (প্রত্যয় ) প্রাপ্ত 

হয়; ইহ! হইতে বিশেষ অর্থাৎ অল্প বিষয় সেই পূর্ব্বসূত্রের বিষয় হইতে আকারাস্ত 
ধাতুর “ক” উৎসর্গের বিষয়ে অপবাদ সূত্রের যেরূপ প্রবৃত্তি হয়, তদ্রুপ অপবাদ সূত্রের 
প্রবৃত্তি হয় না। যেরূপ চক্রবর্তী রাজার রাজো মাগুলিক ও তূম্বামীদিগের প্রবৃত্তি 
হইয়া থাকে তজ্রপ মাগুলিক রাজাদির রাজো চক্রবর্তীর প্রবৃত্তি হয় না। এই প্রকারে 

পাণিনি মহধি এক সহজ শ্লোকের মধ্যে অখিল (সমস্ত) শব্দ অর্থ ও সন্ন্ধীয় বিষ্া প্রতিপা- 
দিত করিয়াছেন । ধাতু পাঠের পর উপাদিগণের পাঠনের অস্ভে সমস্ত “স্থবন্তের” বিষয়ে 

উত্তম রূপে পাঠ করাইয়। দ্বিতীয়বার শঞ্চ। সমাধান (সন্দেহ মোচন) বাত্তিক কারিকা ও 

পরিভাষার চালন৷ পূর্বক (উদাহরণাদির সহিত) অষ্টধ্যায়ার দ্ি হীয় পাঠ করাইবে | তদন. 

স্তর মহাভাষ্য পড়াইবে । যদি কোন বুদ্ধিমান্ পুরুষার্থী ও নিক্ষপটা বিদ্যার্থা বিদ্াবৃদ্ধির 
ইচ্ছুক হইয়া নিতা পাঠ করে ও পাঠ করায় তবে, (সে) দেড় বর্ষের মধ্যে অষ্টাধ্যায়ী এব 
দেড় বর্ষের মধো মহাভাষা পড়িয়া, তিন বর্ষের মধ্যে পুর্ণ বৈয়াকরণ হইা, বৈদিক এবং 

লৌকিক শব্দ সমূহের ব্যাকরণ হইতে বোধ বা জ্ঞান লাভ করিয়া, পুনঃ শীপ্র এবং সহজে 
পঠন পাঠন করিতে সমর্থ হইবে । যেরূপ পরিশ্রম ব্যাকরণে আবশ্যক, অন্য শাক্দ্রবিষয়ে 

তজ্রূপ আবশ্বক হয় না। আর যেপরিমাণ বোধ (ভঙ্তান ) তিন বৎসর মধো জন্মে সে 

পরিমাণে জবান কুগ্রন্থ অর্থাৎ সারস্বত, চক্দ্রিক।, কৌমুদী পাঠে পঞ্চাশ বষেও জন্মিতে 

পারে না। কারণ যে সকল মহাশয় মহধিগণ সহজভাবে মহান বিষয় সকল নিক্ত 

প্রস্থ সমূহে প্রকাশ করিয়াছেন, তাদৃশ এই ক্ষুদ্রাশয় মনুষ্যগণের কল্পিত গ্রন্থে কিরূপে 
হইতে পারে £ মহধিগণের আশয় (অভিপ্রায় ) যতদুর হইতে পারে ততদূর, স্থগম 
এবং যাহার গ্রহণে অল্প সময়ের প্রয়োজন হয়। ক্ষুদ্রীশয় লোকদিগের অভিপ্রায় 

এইরূপ হইয়! থাকে যে, যতদূর সাধ্য ততদুর কঠিন রচনা করাও । যাহ। অত্যন্ত পরি 
আমের দ্বারাও পাঠ করিয়! পর্বত খনন করতঃ কপর্দধক লাভের ন্যায় অল্প লান্ভ হইবার 
সম্ভাবনা । মার্সগ্রন্থ সকলের পঠন এরূপ, যেমন গভার সমুস্দে এক ডুব দিয়! বন্ুমূল; 
মুক্তা ফল প্রাপ্ত হওয়া । ব্যাকরণ পাঠের পর ছয় বা আট মাসের মধ্যে সমগ্র যাস্ষ 
মুনিকৃত নিঘন্ট, এবং নিরুক্ত অর্থ সহিত পড়িবে এবং পড়াইবে। অগ্ভ নাস্তিকরৃত 
অমরকোষাদিতে অনেক বৎসর বৃথা নষ্ট করিবে না। তদনস্তর পিঙ্গলাচাধ্যকৃত 

ছন্দোগ্রন্থ যাহাতে, বৈদিক ও লৌকিক ছন্দের পরিজ্ঞান, নবীন রচনা, শ্লোক প্রস্তুত 
করিবার রীতি ইত্যদি যথাবত শিক্ষা করিবে । এই গ্রন্থ এবং শ্লোক সকলের তথা প্রস্তার 

টি 
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বিষয় চারিমাসে শিক্ষা করিয়া পড়িতে ও পড়াইতে সমর্থ হইবে। বুঙরত্বাকরা দি অল্ল- 

বুদ্ধি প্রকম্পিত গ্রন্থ সকল পাঠে মনেক বৎসর বৃথা নষ্ট করিবে না । তদদনস্তর মনুস্থৃতি, 

বাল্সীকীয় রামায়ণ এবং মহাভারতের উদ্ভোপর্ববাস্তর্গত বিদ্ুরনীতি প্রভৃতি উত্তম প্রকরণ 

€ প্রবন্ধ ) যাহাতে ভুষ্ট ব্যসন সকল দুরীভূত হয়, তাহ। পাঠ করিবে এবং উত্তমতা ও 
সভ্যত প্রাপ্ত হইয়া এইরূপে পদচ্ছেদ পদার্থোক্তি, শম্বয, বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ভাবার্থ 

অধ্যাপকের! জ্ঞাপন করিবেন এবং বিদ্বার্িগণ ভন্কাত হইতে গাকিবে। এইগুলিকে 

এক বৎসরের মধ্যে পাঠ করিয়া লইবে ॥ হৎপশ্চাৎ পুর্ববমীমাংসা, বৈশেষিক, ন্যায়, 

যোগ, সাংখ্য এবং বেদাস্ত অর্থাৎ যতদুর সম্ভব খষধিকৃত ব্যাখ্যা সহিত অথব! উত্তম বিদ্বান্ 

গণের সরল ব্যাখ্যাযুক্ত, ছয় শান্স্ের পঠন এবং পাঠন করিবে ও করাইবে। পরস্থ বেদান্ত 
সূত্র পড়িবাঁর পূর্দেব ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুগ্ডক, মাগু.ক্য, এতরেয়, তৈত্বিরায়, ছান্দোগ্য 

এবং বৃহদারণ্যক এই দশ উপনিষদের পাঠ করিয়া ছয় শান্মের ভাব্যাবৃত্তি সহিত সুত্র সকল 
ছুই বর্ষের মধ্য পড়াইবে এবং পড়িবে । পশ্চাৎ ছয় বপের মধ্য চারি ব্রাহ্মণ অর্থাত 

এতরেয়, শতপথ. সাম, এবং গোপণ ব্রান্ধণের সহিত, চারি বেদের ম্বর, শক, অর্থ; সম্বন্ধ 

এবং ক্রিয়া সহিত পাঠ করা কর্তব্য । এতছ্িষয়ে প্রমাণ £-- 

স্থাথুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদ ন বিজানাতি 

যোহর্থম। যোহর্থজ্ঞ ইৎসকলৎ ভদ্রমন্্তে নাকমেতি 
জ্ঞানবিধৃতপাপম ৷ নিরুক্ত ১১৮ ॥ 

যিনি বেদের স্বর এবং পাঠমাত্র পড়িয়! আথ না জানেন তিনি, নরন্ধূপে যেরূপ বৃক্ষ 
শাখা, পত্র ফল ফুলের এবং যেরূপ পশু ধানাদির ভার বহন করে, তজপ, “ভারবাহ” 
অর্থাৎ ভারবহনকর্তা হইয়া থাকেন । এবং যিনি বেদ পাঠ করেন, এবং উহার য্থাবৎ 
অর্থ অবগত আছেন তিনিই, সম্পূর্ণ আনন্দান্তভন করতঃ, দেহাস্তের পর, জন্কানবশতঃ 
পাপ শুন্য হইয়া, পবিত্র ধন্মাচরণের প্রভাপবলে সর্বানন্দ প্রাপ্ত হয়েন। 

উতত্থঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচসুত তব শুহ্থন্ন শুশোত্যেনাম.। 
উতো ত্বন্মৈ তম্বং বিসম্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ ॥ 
২। মঃ ১০1 সুঃ ৭১। মং &॥ 
যাহারা গথিদ্বান্ ভন হাভার। শুনিয়!9 স্এনে ন।, দেখিয়াও দেখে না, বলিয়াও বলে 

না! অর্থাৎ অবিদ্ধান লোক, এই বিদ্ভাবাণীর রহস্থ জানিতে পারে না। কিন্তু 
তিনি শব্দ, গর্থ এবং সম্বন্ধের জ্ভাত' হন বিষ্তা তাহাঁরই জন্য প্রকাশিত হয়। যেমন 
স্ত্রী, নিজপতিকে কমন! করতঃ, সুন্দর বন্ত্র ও বিভূষণে ভূধিতা হইয়া, পতির সমক্ষে নিজ 
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শরীর এবং স্বরূপের প্রকাশ করে তদ্রুপ, বিষ্ভাও, বিদ্বানেরই সমক্ষে নিজ স্বরূপ প্রকাশ 

করিয়া থাকে, অবিদ্বানের সমক্ষে করে না। 

খচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যন্মিন্ দেব। অধিবিশ্বে 
নিষেছুঃ| যন্তত্ন বেদ কিম্চা করিষাতি য ইত্বঘ্বিভুস্ত ইথে 
সমাসতে ॥ খ। মঃ১। সূও ১৩৪ 1 মঃ ৩৯॥ 

যে ব্যাপক অবিনাশী সবেবাতকষ্ট পরমেশ্বরে, সমস্ত বিদ্বান এবং পৃগিবী সূধ্য আদি 

সমস্ত লোক অনস্থিত আছে এবং ধিনিই সকল বেদের মুখ! তাৎপব্, সেই ব্রহ্মকে যে 
না! জানে সে, খণ্েদাদি হইতে কি কিছু স্থ প্রাপ্ধ হইতে পারে ? কিছুই নহে। কিন্ত 

মাহারা বেদ পাঠ করিয়। ধন্মাত। যোগী হইয়! উক্ত ব্রদ্ধকে জ্ঞাত আছেন তিনি ব। তাহারা 
পরমেশ্বরে স্থিত হইয়। মুক্তিরূপা পরমানন্দ লাভ করেন । এই জন্য যাহা কিছু পঠন 
পাঠন করিবে, তৎসমুদয়ই অর্থজ্ঞানেরই সহিত কর! কর্তব্য । এইরূপ সমগ্র বেদ পা? 

করিয়া, আয়ুবেবিদ অর্থাৎ চরক, স্থশ্রুতাদি প্রভৃতি খধিমুনি প্রণাত বৈদ্যকশান্জ সকল, 

ডহ।দিগের অর্থ, ক্রিয়া, শস্ত্র, ছেদন, ভেদন, লেপ, ঠিকিৎসা, নিদান, উষধ, পথ্য, শরীর 

দেশ, কাল, এবং বস্তুর গুণজ্ঞান পূর্বক চারি বশুসর মধ্যে পড়িবে এবং পড়াইবে। 
ভদনস্তর ধনুর্ব্বেদ অর্থাত যাহা। রাজ্যসন্থদ্ধায় করণীয় ক্রিয়া তাহার ছুই ভেদ আছে। 

প্রথমতঃ রাজপুরুষসম্বঙ্ধায় এবং দ্বিতায়ত;, প্রজাসন্বন্ধীয় হইয়া থাকে । রাজকাধ্যে 

সমস্ত সেনার অধ্যক্ষ শাঙ্তাস্ত্বিষ্ভা, নান। প্রকার বুহরচনার অভ্যাস অর্থাৎ যে ক্রয় 
শত্রগণের সহিত যুদ্ধকালীন করিতে হয় উহা, ষথাবৎ ( সম্যক্রূপে ) শিখিবেন এবং 
যেষে প্রজাবৃদ্ধিকরণের রীতি আছে তাহ যথাবৎ শিক্ষা করিয়া ন্যায়ান্ুমারে সকল 

প্রজাকে প্রসন্ন রাখিবার ও ছুষ্টের যথাযোগা দণ্ড বিধান করিবার, এবং শ্রেষ্ঠ লোক- 
দিগের পালন করিবার সকল প্রকার নিয়ম ও রীতি শিখিয়া লইবেন! ছুই বৎসরের 

মধ্যে এই রাজবিষ্তা শিখিয়া পরে, গান্ধবব বেদ, যাহাকে গান বিস্তা কহে উহাতে, স্বর, 

রাগ, রাগিণী, সময়, তাল, গ্রাম, তান, বাদিত্র, নৃত্য ও গীত আদি যথাব শিখিবে | 

পরস্তু, প্রধানতঃ সামবেদের গান, বাদিত্র, বাদন পূর্বক শিখিবে এবং নারদসংহি হাদি যে 
সকল আধরগ্রন্থ আছে তাহাদের পাঠ করিবে পর্ত, লম্পট ও বেশ্যাদিগের হ্যার এবং 

বিষয়াসক্তিকারক বৈরাগীদিগের গর্দিভশব্বৎ বৃথা! আলাপ কদাপি করিবে না। অর্থবেদ 

যাহাকে শিল্পবিষ্কা কহে তত্রস্থ, পদার্থগুণ, বিজ্ঞান, ক্রিয়া, কৌশল, নানাবিধ পদার্থের 

নিশ্মাণ, পৃথিবী হইতে লইয়। আকাশ পর্যন্ত বিষয় সম্বন্ধীয় বিদ্যা, যথাবৎ শিখিয়া, 

অর্থ অর্থাৎ এই্র্যযবৃদ্ধিকরী বিষ্কা শিক্ষা করত৯ ছুই বশুসরের মধ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্র 

সূধ্যসিত্ধান্তাদি (যাহাতে বীজগণিত অঙ্ক, ভূগোল, খগোল, এবং তৃগর্ভবিষ্ভার বিষয় 
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লিখিত মাছে উহা ) যথাৰং শিথিবে। তহপশ্চ1ৎ সকল প্রকার হস্তক্রিয়। ও যন্ত্রকল। 

প্রভৃতি শিখিবে। পরম্থ্থ যত প্রকার গ্রহ, নক্ষত্র, জম্মপত্র, রাশি এবং মুহূর্ত আদির 

ফল বিধায়ক গ্রন্থ আছে ততসমুদ্য় মিথ্যা বুঝিয়া কখনও পাঠ ব। পাঠন। করিবে ন। 

বিদ্যার্থা এবং অধ্যাপক এরূপ প্রযত্ব করিবেন যে, ২০ বা ২১ বর্ষের মধ্যে সমগ্র বি্ধ। 

এবং উন্তম শিক্ষা লাভ করতঃ, মনুধাগণ কৃতকৃতা হইয়! সদ। আনন্দে অবস্থান করিতে 

পারে । যত নি্ভ! এই রীতি অনুসারে ২০ ব। ২১ বর্ষে (অঞ্জন ) হইতে পারে, তত 

মন্য কোন প্রকারে শতবধষেও হইতে পারে না। 

ঝষিপ্রণীত গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজন এই ফে, তাহার! মান বিদ্ধাণ্, সর্বব খান্ত্রণিশ 

এবং ধণ্মাত্বা ছিলেন । এবং অনূষি অর্থাৎ ধাহার৷ অল্লশান্ত্রপাটা এবং ধাহাদিগের 

আত্ব। পক্ষপাত বিশিষ্ট, ঠাহাদিগের প্রণীত গ্রন্তও তাহাদিগেরই স্বভাবানুজূপ -হইয়। 

'থাকে। 

পূর্ব মীমাংসার উপর ঝাসমুনিকৃত বাখ্া, বৈশেষিকের সহিত গৌতমমুনিকৃ ত 
ব্যাখ্যা, ন্যায় সূত্রের সহিত বাতস্যায়ন মুনিকৃত ভাষ্য, পঙঞ্জলিমুনিকূত সুত্রের সহিত 

ব্যাসমুনিকৃত ভাষ্য, এবং ব্যাসমুনিকৃত বেদাস্তদূত্রের সহিত বাংস্যায়ন যুনিরুচ ভাবা, 
অথবা বৌদ্ধায়ন মুনিকৃত ভাষ্যবৃত্তি স্িত পড়িবে এবং পড়াইবে । এই সক্কল সূত্রের 

কল্প ও অঙ্গ সন্বন্ধেও গণনা করিতে হইবে । যেরূপ খক্, যু, সাম এবং অধর্বব এই 
চারি বেদ ঈশবররুত, হজপ এতরেয়, শতপথ, সাদ ও গোপথ, এই চারি ব্রাহ্মণ, শিক্ষ।, 

কল্প, ব্য।করণ, নিঘণ্ট,, নিরুক্ত, ছন্দ এবং [জ্যাতিষ এই ছয় €বদাঙ্গ, মামাংসাদি ছয় 
শাস্্স বেদের উপাঙ্গ, আয়ুর্বেদ, ধনুকের, গন্ধবববেদ এবং অধর্ববেদ এই চারি, 

বেদের উপবেদ ইত্যাদি সমস্ত পূষি মুনি প্রণীত গ্র্থ হইয়। থাকে । ইহাতেও যাহ! যাহ। 

ব্দেবিরুদ্ধ বোধ হইবে ততসমুদয়কে, পরিভ্াগ করতে হইবে । কারণ বেন ঈশ্বরুত 
বলিয়া, উহা! নিভ্রা স্ত ও “ন্বতঃ প্রম।ণ,” অর্থাৎ বেদের প্রমাণ বেদ দ্বারাই হই! থাকে ; 
্রাঙ্গণাদি সমস্ত গ্রন্থ “পরতঃ প্রমাণ” ; অর্থাৎ উচ্ভার প্রমাণ বেদাধীন হয়। বেদের 
বিশেষ ব্যাখ্যা খখ্েদাদি ভাষ্যভূমিকাতে দেখিরা লইনে হইবে এবং এই গ্রন্থেও 
পরে লিখিত হুইবে। 

এক্ষণে পরিত্যাজ্য গ্রন্থের ও সংক্ষেপতঃ পরগনন! কর। যাইতেছে, অর্থাৎ নিগ্নলিখি 5 

ন্ট সকলকে জাল (প্রমজাল) বলিয়া বুঝিয়া লইবে। বাকরণ কাতন্ব, সারম্বত, চন্দ্রিক।, 

মুগ্ধবোধ, কৌমুদী শের এব' মূন।রমাদি। কোর স্ঘ্ধ গমর:কাষাদি। ছন্দোগ্রন্থ 
সধ্ন্ধে বুণ্তর্ত্বাকরাদি। শিক্ষ। সম্বন্ধে “মধ শিক্ষা: পরবক্ষ্যামি পাণিনায়মভং নখ" 

ইত্যাদি । জ্যোতি সম্বন্ধে শীঘ্ববোধ, ও মুহুর্তচিন্তামণি প্রভৃতি । কাব্য মধ 

নার়িকাভেদ, কু'বলয়ানন্দ, রঘৃবংশ, মান, ও কিরাতংঞ্জনাযাদ। মীমাংস| সদক্ধে 



তৃতীয় সমূলাস । ৬৯ 

ধণ্মসিদ্ধু ও ব্রতার্কাদি। বৈশেষিক সম্বন্ধে তর্কসংগ্রহাদি । ন্যায় সম্বন্ধে জাগদীশী 
প্রভৃতি । যোগ বিষয়ে হঠপ্রদীপিকাদি। সাংখ্য বিষয়ে সাখখ্যশুক্বকৌমুদরী প্রভৃতি । 
বেদাস্ত বিষয়ে যোগবাশিষ্ঠ ও পঞ্চদশ্যাদি। বৈদ্ক বিষয়ে শাঙধরাদি। স্মৃতি গ্রন্থ 

মধ্যে মনুস্মৃতিই উত্তম ; কিন্ত উহাতেও প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পরিত্যাজ্য । অন্য সমস্ত স্মৃতি গ্রন্থ 
সমস্ত পুরাণ ও উপপুরাণ, তুলসীদাসকৃত ভাষা রামায়ণ, রুক্িণী-মঙ্জলাদি এবং সমস্ত 
ভাঁষাগ্রন্থ কেবল কপোলকক্থিত এবং মিখ্য। গ্রন্থ জানিবে ৷ (প্রশ্ন ) এই সকল গ্রন্তে 

কি :কিছুই সত্য নাই? (উত্তর) অল্প সতা গাছে বটে, কিন্ধু উহার সহিত অধিক 

অসত্য মিশ্রিত আছে, এইজন্য বিষসংপুক্তান্নবগ হাজ্যাঃ” অর্থাৎ বিষ সংঘুক্ত অত্যুন্তম 

অন্নের ন্যার উহা পরিত্যাজা গ্রন্থ । (প্রশ্ন) আপনি পুরাণ এবং ইতিহাস কি মানেন 
না? (উত্তর ) হা! মানি, কিন্তু সত্যাকেই মানি, মিথ্যাকে মানি না । (প্রঃ) কোন্টি 

সতা এবং কোনটিই বা মিথা। * 

(উত্তর)। ব্রান্মণানীতিহাসান পুরাণানি কণ্পান্ 
গাথা নারাশংসীতি ॥ 

. ইহা! গৃহাসূত্রাদির বচন। যাহ! এতরেয় ও শহপথাদি ব্রাহ্মণ লিখিত হইয়াছে, 

উহাদিগেরই ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গার”, এবং নার!শংশী এই পাচ নাম। শ্রীমদ- 
ভাগবশ্াদির নাম পুরাণ নহে । (প্রঃ) হ্যাজা গ্রন্থের মধো যে সতা আছে, উহা 

কিজন্য গ্রহণ করেন না? ( উত্তর ) উহাতে যে সকল সতা মাছে তীভা, বেদাদি সভা 

শান্্স্থিত এবং যে সকল মিথ্যা আছে উহ! স্বকপোলকল্লপত। বেদাদি সতা শাস্ত্র 

স্বীকার করিলেই সমস্ত সত্য গ্রহণ হইল। কেহ এই মিথ্যা গ্রন্থ হইতে সতা গ্রহণ 

করিতে চাহিলে মিথাও, তাহার গলাধ লিগ হইয়। যায় । এইজন্য “অসত্যমিশ্রং সতাং 

দূরতস্তাজামিতি” অর্থাৎ অসতাযুক্ত গ্রন্থস্থিত সত্য বিষযুক্ত অন্নের ন্যায় (দূরে ) 
পরিত্যাজ্য হইয়া থাকে । 

(প্রঃ) আপনার মত কি? (উত্তর ) বেদ যাহ! যাহ| গ্রহণ করিবার ও পরিতাগ, 

করিধার শিক্ষা শাছে উহারই, মামি যথাবত গ্রহণ এবং পরিতাগ স্বীকার করি । 

যেহেতু বেদ আমার মাননীয় এক্গনা আমার মত বেদ। ব্দেকে এইরূপ স্বীকার করি৷ 

সকল মন্মষ্যের বিশেষতঃ, সমগ্রা আর্ধাটিগের একমত হইয়া পাকা আবশ)* । (প্রঃ) যেরূপ 

সভ্যাসতোর এবং অপর গ্রন্থ সকলের মধ্যে পংস্পর বিরোধ আছে: তন্রপ, অন্যশান্তেও 

আছে, যেব্ূপ সৃষ্টি বিংযে ছয় শান্ত্রেরই বিরোধ আছে £--যেমন মীমাংসা মতে কন্ম 

হইতে, বৈষেশিক মন্তে কাল হইতে, নায়মতে পরমাণু হইতে যোগমতে পুরুষকার হইতে 

সাংখ্যমতে প্রকৃতি হইতে এবং বেদাস্তমতে ব্রঙ্গ হইতে সৃষ্টির উত্পন্তি স্বীকৃত ভয়! 



৪6 সত্যার্থ প্রকাশ । 

উহ? কি বিরোধ নহে? (উত্তর) প্রথমতঃ, সাংখ্য এবং বেদান্ত বাতিরেকে, অপর 
চারি শান্তে স্থষ্টির উৎপত্তি বিষয়ে প্রসিদ্ধভাবে কিছুই লিখিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ 

ইহাদের মধো বিরোধ নাই ! যেহেতু তোমার বিরোধাবিরোধের জ্ঞান নাই । আমি 

তোমাকে জিজ্ঞাঁস। করি, বিরোধ কোন্ স্থলে তইয়। থাকে 2 এক বিষয়ে অথবা ভিঙ্গ 

ভিন্ন বিষয়ে ( প্রঃ) এক বিষয়ে শনেকের পরস্পর বিরুদ্ধ কথন হইলে উহাকেই 

বিরোধ কতে।  এস্থলে স্থষ্টি এক বিষয়। (উত্তর) বিষ্ভা এক কি ছুই? যাদ 
এক হয় ভবে বাকরণ, ইবগ্যক্ষ এবং জোতিষাদির কেন ভিন্ন ভিন্ন বিষয় তইয়! 

থাকে ? যেরূপ এক নিগ্ঠ। বিষয়, বিদ্যার নান! অবয়বের পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন গ্রতিপাদন 
হয়, তজপই স্ষ্টি-বিষ্ভাব ভিন্ন ভিন্ন অবয়বের প্রত্িপদান করাতে শান্সমৃত 
মধ্যে কোনরূপ বিরোধ নাই । যেরূপ ঘট নিনম্মীণ বিষয়ে কন্ম, সময়, মৃত্তিকা 

বিচার, সংষোগবিযোগাদি, পরুধকার, প্রকৃন্তির গুণ এবং কুস্তকার কারণ হয় তত্রপ, 
স্যষ্টিবিষয়ক্ষ £য কম্মকাবণ আছে তাহার, র্যাখ্য। মীমাণসাতে, সময়ের বৈশেষিকে, 
উপাদান কারণের বাখা' ন্যায়ে, পুরুষকারের ব্যথা! যোগে- তন্্ সকলের অনুক্রম দ্বার! 
প'রগণনের বাখ। সাংখো এবং নিমিত্বকারণরূপী পরমেগরের বা'াখা। বেদান্ত শান্সে 

( বর্ণিত আছে )1 শতএব নাতে কোনরূপ বিরোধ নাঈ । যেরূপ বৈদ্কাক শাস্সে 

নিদান, চিকিৎসা, গুধধিদ।ন এবং পথোর প্রকরণ, ভিন্ন ভিন্ন কগি* আছে পরল, সক- 

লের সিদ্ধান্ত রোগের নিবৃন্তি জন্য হইয়। গাকে হদ্রপ. স্থটি বিষয়ে ছয় কারণ আাছে 
ইহার মধো এক এক কারণের ব্যাখ্যা! এক এক শাস্্রকার করিয়াছেন। এজন্য 

উহাতে কোনরূপ বিরোধ নাই: উহার বিশেষ লাখ্য। সুষ্টিপ্রকরণে কথিত হইবে। 
বিদ্ধা পাঠের এব* পাঠনার যে শিদ্ব আছে তশুসমুদায়কে পরিত্যাগ করিবে । যথা £ 

_কুসঙ্গ অর্থাৎ দুষ্টবিষয়ী লোকের সঙ্গ. দুষ্ট ব্যদন যেরূপ মগ্তার্দিসেবন ও বেশ]াগমনাদি, 
বাল্যাবস্থা্থ বিবাহ নর্থাৎ ২৫ দর্ষের পূর্বেব পুরুষ এবং ১৬ বর্ষের পুর্বে দ্্রীর বিবাত 
হইয়! যাওয়া, সম্পূর্ণ ব্রক্মচধ্য না ভওয়া; রাজা, পিতা, মাঙ। এবং বিদ্বান্দিগের 
বেদাদিণান্ত্ের প্রচার বিষয়ে প্রেম না হপ্তয়।; আতিভোজন, অতিজীগথণ করা, পঠন ও 
পাঠন বিষয়ে পরীক্ষা দেও্তরা বা লওয়াতে আলম্ত না কপটশ! করা, সব্রোপরি 
বিদ্যালাভ না বুঝা. ত্রশ্াচ্য্য হতে বল, বুদ্ধি, পরাক্রম, আারে।গ্য রাজাধনের বৃদ্ধি 
স্বীকার না করা; ঈশ্বরের প্যান পরিত্যাগ করিয়া অন্য পাষাণাদ জড়মুত্তির 
দর্শনে, পুজনে ব্যর্থ সময় নষ্ট কলা এবং মাতা. পিতা, হাতিথি, আচার্য ও বিশ্বান্ 

উহ্াদিগকে সতা মৃদ্তি ভাবন! করিয়! সেবা ন! কর ; বর্ণাশ্রমেরধন্ম ত্যাগ (করতঃ ) 
উদ্ধপুণ্ড, ত্রিপুণ্.. ঠিলক, কঠী, মালাধারণ একাদশী ত্রয়োদশী আদির ব্রতানুষ্ঠান করা, 
কাশ্ঠাদি তীর্থ, ও রাম, কষ্ণ, নারায়ণ, শিব, ভগবতী,. গণেশাদির নাম স্মরণে পাঁপ 
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ফুরীভূত হইবার বিশ্বাস, পাষগুদিগের উপদেশানুসারে বিদ্যাপাঠে শ্রদ্ধা ঘটা, 

বিদ্যা ধন্মঃ যোগ পরমেশরের উপাসনা, মিথ্যা পুরাণনামক ভাগবতাদির কথা হইতে 
মুক্তি প্রাপ্তি স্বীকার করা, লোভবশতঃ ধনাদিত্ডে প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যাতে গ্রীতি না রাখ।, 

ইতস্তস্তঃ বার্থ পর্যটন করিতে থাক! ইত্যাদি, মিথ্য। বাবহারে আসক্ত হইয়া ব্রহ্মচষা 
এবং বিদ্যালাভে রহিত হইয়।, লোক রোগী এবং মুর্খরূপে অবস্থান করে। 

আধুনিক সান্প্রদাযী এব স্বাথণ ব্রাঙ্গণাদি যাহারা, অপরকে বিদা। এবং সৎসগ 

কইতে বৃধিষত করিয়া, তাহাদিগের জালে নদ্ধ করিয়া উহ্াদিগের শরীর, মন, ধন, বিনষ্ট 

করিয়া দেয় এরূপ, লোকেরা ইচ্ছা! করেন যে, (দি) পাঠের ছারা! (লোকে) বিদ্বান হয় 

তবে তাহাদিগের পাষণ্ড জাল হইতে মুক্ত (হইবে ) এবং তাহাদিগের ছল ভা 

হইয়া তাহাদিগেরই আপমান করিবে ইত্যাদি নিত্প গুলিকে রাজা এবং প্রজ| দূর 

করিয়া, নিজ বালক ও বালিকাকে বিদযান করিবার জন্য, দেহ, মন ও পন দ্বারা চেষ্ট! 

করিবেন 2 (প্রশ্ন ) স্ত্রী এবং শুক্রও কি বেদপাঠ করিবে % ইহার! বেদপ্রাঠ করিলে 

'তাব আমরা কি করিব 2 আশার ইহাদিগের পাঠের জন্য প্রমাণও নাই; বরং ইহার 

নিষেধ আছে যথা 2 

্ত্রশূদ্রো নাধীয়াতামিতি শ্রুতেঃ ॥ 
স্বা এবং শুদ্র পাঠ করিবে না ইহ! শ্রুতি (বচন | । উত্তর) সমস্ত স্ত্রা এবং পুরুষ 

অর্থাৎ মনুষ্য মাত্রেরই পড়িবার অধিকার গাছে। ত্মি কূপমণ্ডক ও এই শ্রুন্তি 
বাক্য তোমার কপোলকল্পনা ভইতে হইয়াছে । উহ! কোন প্রামাণিক গ্রন্থের বচন 

নঙ্কে । সকল মনুযোর বেদাদি শাস্ত্র পড়িবার এবং শুনিনার মধিকার বিষয়ে প্রমাণ 

মজুব্ধেদের ২৬ অধ্যায়ের দ্বিতীয় মঙ্ত্রে আছে £-- 

যথেমাৎ বাচং কলাণী শবদানি জনেভ্যঃ। 
ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যান্চ শুদ্রোয় চায় চ স্বায় চারণায় | 

যজুঃ অঃ ২৬।২। 
পরমেশ্খর বলিতেছেন যে, (যথ। ) যেরূপ আমি ( জনেভাঃ ) সকল মন্ুফোর জন্য 

ইমাম) এই ( কলাণীং ) কল্যাণ অথাঁ সংসাধ এবং মুক্তির স্খদায়িনী ( বাচম্) 

ঝেনাদি চারি বেদের বাণীর ( আ।, ব্দানি) উপদেশ করিতেছি তদ্রুপ, তুমিও করিতে 

থাক। বদি ০*হ একপ প্রশ্প করেন “ঘ, এস্তলে “জন” শব্দে দ্বিজগণেরই গ্রহণ করা 

কন্তব্য কারণ স্মৃত্যাদি গ্রন্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্েরই বেদপাঠের শধিকার লি'খত 

আছে, স্সী পুত্রাদির বণের নাই । ( উত্তর )--। ব্রঙ্গরাজন্যাভাম্ ) ইত্যাদি দেখ £য 

পরমেশ্বর শ্বযুং কহতেছেন “আমি ব্রা্ষণ, ক্ষত্রিয় (অন্যায় ) বেছি, ( শুজায়) প্র, 



ণহ সত্যার্থ প্রকাশ । 

এবং (স্বায়) নিক্গ ভৃত্য ওন্ত্রী আদি ( অরণায়) এবং অতিশুদ্রদিগের জন্যও বেদের 

প্রকাশ করিয়াছি” । অর্থাৎ সকল মনুষ্য বেদপাঠ ও বেদ শ্রবণ করিয়। বিজ্ঞান বৃদ্ধি 

করতঃ, উত্তম বাকোর গ্রহণ এবং মন্দবাক্য সকল পরিত্যাগ করিয়। ভুঃখ হইতে পরি ত্রাণ 

পাইয়া শানন্দ প্রাপ্ত হউক | এক্ষণে বল, তোমার কথা .মানিব অথবা পরমেশ্বরের £ 

পরমেশ্রের কথা অবশ্যই মাননীয় । ইহার পরও যদি কেহ ( ইহ1) না মানে তৰে 

সে নাস্তিক কথিত হইবে । কারণ “নাস্তিকো৷ বেদনিন্দকঃ” বেদের নিন্দুক ও অস্থাকার 
কারাকেই নাস্তিক বলে । পরমেশ্বর কি শুদ্রদিগের মঙ্গল কামন! করেন না £ ঈশ্বর কি 

পক্ষপাতী মে তিনি বেদপাঠ ও বেদ শ্রবণের শুদ্রগণের জন্য নিষেধ এবং ছ্বিজদিগের 

জন্য বিপি করিবেন: যদি পরমেশ্বরের অভিপ্রায় শৃদ্রাদির পাঠের এবং শ্রবণের 

অধিকার না হইত তাহ হইলে ইহাদিগের শরীরে বাক এব শ্রোত্রেন্দিয় তিনি 

কেন রচনা করিলেন 2 যেরূপ পরমাত্বা পৃথিবী, জল. অমি, বায়ু, চন্দ্র, সুধা এবং 
অন্নাদি পদার্থ, সকলেরই জনা স্থষ্টি করিয়।ছেন, তদ্রপ বেদও সকলেরই জনা প্রাকাশিত 

করিয়াছেন । কোন স্থলে নিষেধ আছে, তাহার অভিপ্রায় এই, যাহার পাঠ ও পান 

দ্বার কিছুই হয় ন। অর্থাৎ যে শিক্ষা (আদে) করিতে না পারে € কাজেই ) সে নিবু'ি 

এবং মূর্খ হওয়ায় শুত্র কথিত হয় । ( এরূপ লোকের ) পাঠ ও পাঠনা ব্যর্থ । অপরতঃ, 

তুমি যে স্ালোকদিগের পান নিবয় নিযে? করিতছ তাহা, তোমার মূর্খত। স্বার্থ তা এব, 

নিবুদ্ধিতার প্রভাব (জনা) হইয়। থাকে । দেখ বেদ কনাদিগের পাঠ বিষয়ে 

প্রমাণ আছে $-- 

ব্র্মচর্ষ্যেণ কন্তা যুবানাৎ বিন্দতে পতিম ॥ অথর্ব 
কা ১১। প্র২২৪। অঃ ৩। মুখ ১৮ ॥ 

যেরূপ পুরুষ (বালক ) ব্র্মচ্ধানু্ঠান দ্বারা পূর্ণবিদ্য। এবং সুশিক্ষ। প্রাপ্ত হইয়: 
যুবতী, বিছুধা ও আপনার অন্কুল, প্রিয় সদূশ (শনুরূপ) স্ত্রাগণের সহিত বিবাহ করেন. 
তদ্রপ ( কনা।) কুমারী (৪) (্রহ্মচধ্যেন ) ব্রন্মচর্ধ্য সেবন দ্বার। বেদাদি শাস্ত্র পাঃ 
করতঃ, পুর্ণবিদ্যা। এব উত্তম শিক্ষা প্রাপ্ত যুবতী হইয়া, পুর্ণষৌবনে নিঙ্ সশ, প্রিয় 
বিদ্বান (বুবানম্) পুর্ণধুব! পুরুষকে (বিন্দতে ) প্রাপ্ত হয়। এইজন্য স্ত্রীলোক- 
দিগেরও ব্রহ্গচর্ষ (পালন ) এবং বিদ্যাগ্রাহণ, অবশ্য করা কর্তবা। (প্রশ্ন) স্ত্রীলোক 
কি বেদপাঠ করিবে ৯৫ উত্ত ) তাবশ্য করিবে ! দেখ শ্রৌতসূত্রে প্রা 

ইমৎ মন্ত্র পতী পঠেৎ॥ 
অর্থাৎ স্ত্রী যজ্ঞ সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিবে । যদি বেদাদি শান্তর পুর্বে পাঠ না করিয়। 

থাকে তবে কিরূপে ( পত্ী বা স্ত্রী) যজ্ঞে স্বর সহিত মন্ত্রোচ্চারণ এবং সংস্কৃত ভাষণ 
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করিতে পারিবে? ভারতবর্ষায়া রমণীগণের ভূষণস্বরূপা গাগী বেদাদি শাস্ত্র পাঠ 
করিয়। পূর্ণবিদুবী হইয়াছিলেন ইহা, শতপৎব্রাহ্মণে স্পষ্ট লিখিত আছে। ভাল যদি 
পুরুষ বিদ্বান্ এবং স্ত্রী অবিছ্ধী অথবা৷ স্ত্রী বিদুধী এবং পুরুষ অবিদ্বান হয় তবে, নিত্যপ্রতি 

দেবাহ্থর সংগ্রাম হইতে থাকে এরূপ অবস্থায় স্থবখ কোথায়? এজন্য যদি স্ত্রীলে'কে 

পাঠ ন! বরে তবে কন্যাগণের পাঠশালায় অধ্যাপিকা কিরূপে হইতে পারে 2 তদ্বতীত 

রাক্তকাধ্য ন্যায়াধীশব্বাদি, গৃহাশ্বমের কার্য স্ত্রী যেরূপ পতিকে এবং স্ত্রীর পক্ষে পতিকে 

প্রসন্ন রাখা, গ্রহের সমুদয় কার্য স্ত্রীর অধীনে রাখ: ইত্যাদি কার্য, বিষ্ঞা বিন! কদাপি 

উত্তমরূপে সাধিত হইতে পারে ন।। 

দেখ আধ্যাবর্তের রাজপুরুষদিগের স্ত্বাগণ, ধনুর্বেবদ অর্থাৎ যুদ্ধবিষ্ভাও উত্তমরূপে 
জানিতেন। কারণ ঘদ্দি না জানিতেন তবে কেকয়ী প্রভৃতি ( বীর নারীগণ ) দশরথাছি 

রাজাগণের সহিত যুদ্ধে কিরূপে বাইতে সমর্থ হইতেন € এইজন্য ব্রাঙ্গণী এবং ক্ষত্রিয়ার 
পক্ষে সর্বপ্রকার বিদ্া, বৈশ্যার বাবহার বিদ্।, এবং শুদ্রাণীর পাক:দি সেবার 
বি্াা। অবশ্য জানা ও পাঠ কর। কর্তব্য । যেরূপ পুরুষগণের ব্যাকরণ, ধণ্মন, এব. 
নিজ ব্যবহার বিষ্ভা, ন্যুনপক্ষে অবশ্য অব করিয়া শিক্ষা করা আবশ্বক তজ্রপ, 

স্পীলোকেরও বাকরণ, ধর্ম, বৈদ্কক, গণিত এব শিল্পবিদ্ভাদি অবশ্ঠই শিক্ষা করা 
আবখুক। কারণ এইগুলি শিক্ষা ন। কণ্রলে, অসভাসতা নির্ণয়. পতি আদির 

প্রত্তি অনুকূল ব্যবহার, যথাযোগ্য সন্তীনোৎপত্তি: তাহ'দিগের পালন, বদ্ধন এবং স্তৃশিক্ষ' 

প্রদান, গুহে সমগ্র কাধ্যকে যথাবৎ করা এবং অপরকে করান, বেগ্যকবিষ্ভানুসারে 

উষধবৎ অন্ন ও পানীয় প্রস্কত কর। এবং অপরের দ্বারা প্রস্তুত করাইতে পারিতেন না, 
যাহার অনুষ্ঠান দ্বার গৃহে পীড়! কখন না আসে এবং সকলে সদা আনন্দত থাকেন 

শিল্পবিষ্যা বিষয় জ্ঞান বিনা গৃহনিম্মঃণ এবং বস্ত্র ও আভূষণাদি প্রস্তুতকরণ ও অপর 
দ্বারা করান, গণিত বিদ্তা বাতিরেকে সমস্ত গণনা বোধ অথব' বোঝান যায় না । বেদাদি 

শাস্ত্রবিষ্া ব্যতিরেকে, ঈশ্বর এবং ধশ্মকে না জানিলে, অধন্ম ভইতে কেহ কদাপি 

নীচিতে পারে না। এজন্যই তিনিই ধন্যবাদ এবং কৃতকৃত্য হন । যিনি নিজ সন্তানকে 
্রন্মাচ্ধ্য, উত্তম শিক্ষা এবং বিষ্ভ। দ্বারা শরীর ও পুর্ণ বলকে বুদ্ধি করেন, যাহাতে 

এ সন্তান, মাতা, পিতা, পতি, শ্বশ্রু, শ্বশুর, রাজা, প্রজা, প্রতিবেশী, ইষ্ট, মিত্র এবং নিজ 

সম্ভানদিগের যথাযোগ্য ব্যবহার করতঃ. অবস্থান করিতে পারে । উহার জন্য যে ধন 

ব্যয় হয়, সেই কোই অক্ষয় ; যেহেতু ইহা! হইতে যত ব্যয় হইবে ততই ইহার বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়। অন্য সকল (প্রকার ) কোষ ব্যয়ে হ্রাস পাইয়া থাকে ও দায়াদগণ ও নিজ অংশ 

লয়েন পরস্ত, এই বিষ্ভা কোষের কেহ দাগাদ বা অপহারক হইতে পারে না। এই 
কোষের রক্ষা এবং বৃদ্ধিকারী বিশেষ করিয়া! রাজ! ও প্রজা! উভয়েই হইয়া থাকেন । 

৮ 
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কন্যানাৎসম্প্রদানঞ্চ কুমারাণাঞ্চ রক্ষণম্ ॥ মন ৭১৫২ ॥. 
সকল কন্যা এবং নালকদিগকে পূর্বেবাক্ত সময় হইতে উক্ত সময় পন্যন্ত, ব্রদ্ষচর্যে 

রাখিয়! বিদ্বান করা রাজার উচিত। যদি কেহ এই শ্গাজ্ঞা প্রতিপালন না করে 
ভবে, উহাদিগের মাতা পিতাকে দণ্ড দিবে ৷ অর্থাৎ রাজাদ্কানুসারে অষ্টম বর্ধের পশ্চাত 

বালক ও বালিকা কাহারও গৃহে যেন থাকিছে না পারে কিন্তু আচাষ্যকুলে থাঁকিবে। 

যাবৎ সমাবর্তনের সময় না আইসে তাবৎ ( তাহার ) বিবাত হইতে পারে না। 

সর্বেষামেব দানানাং ব্রন্মদানৎ বিশিক্তাতে | 
বার্ষান্নগোমহীবাসস্তিলকাঞ্চনসপিষাম্ ॥ মনু 81২৩৩ ॥ 
সঃসারে যত প্রকার দান আছে ঘথ।, সন্ন, জল. গো. ভূমি, বক্স, ভিল, স্ত্ববর্ণ এবং 

দ্বতাদি অর্থাৎ এই সকল দানাপেক্ষ। বেদনিচ্যার দান অভি শ্রেঠ । এইজন্য বিছা! বুন্ধি 
বিষয়ে, যতদূর সাধ্য, ততদুর প্রযত্ব করিবে । যে দেশে যগাযোগা ব্রশ্মীচর্মা বিষ্ভা এবং 

বেদোক্ত ধন্মের প্রচার হয়, সেই দেশই লৌভাগাবান্ হইয়। থাকে | এই ব্রঙ্গচর্য্যাশ্রমের 
শিক্ষা সংন্ষেপতঃ লিখিত হুইল পরে, চতুথ সমুল্লাসে সমাবর্থন এবং গুঁভ। শ্রমের শিক্ষা 
বিষয়ে লিখিত হইবে ॥ 

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্থতী স্বামিকৃতে সত্যার্থপ্রকাশে স্ভাষাবিভৃষিতে শিক্ষাবিষয়ে 
ততায় সমূল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ৩ ॥ 



অথ চতুর্থসমুল্লাসারভ্ভঃ ॥ 
রঃ 

অথ সমাবর্তনবিবাহগৃহাশ্রমবিধিং বক্ষ্যাম ॥ 

বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদৎ বাপি যথাক্রমম.। 
অবিপ্ল তত্রন্গচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমীবিশেৎ ॥ মন্ধ ৩। ২৪ 

যখন যথাবৎু ব্রহ্মচর্যোর । অনুষ্ঠান জন্য) আচাধ্যানুকুল অবস্থান করতঃ, ধর্শ্শানুসারে 

চারি বেদ. তিন. দুই সথব! এক বেদকে সাঙ্গোপাঙ্গ পাঠ করতঃ. যাহার ব্রক্ষচর্যা খণ্ডিত 

হয় নাই, সেউ পুরুষ 'এবং স্ত্রী, গৃঙ্াাশ্রমে প্রবেশ করিবে । 

তং প্রতীতৎ স্বধর্মেণ ব্রন্মদায়হরৎ পিতুঃ। 
অন্বিণৎ ত্প আসীনমহ্য়েৎ প্রথমং গবা । মন্ত্ঃ ৩। ৩॥ 
যিনি স্বধশ্ম অর্থাৎ যথাবৎ আচাধ্য এবং শিষ্যের (যে ধশ্ম ) তন্দারা ধন্মুক্ত পিতা, 

জনক, অধ্যাপকের ( নিকট ) হইতে ব্রহ্মদায় অর্থাৎ বিষ্ভা-ভাগের গ্রহণকর্তা, পুষ্প 

মালাভূষিত নিজ শয্যায়আসীন শিষ্কে, আচাধ্যাদি প্রথমে গোদান দ্বারা সকার 
করিবেন। এতাদৃশ লক্ষণযুক্ত বিদ্ভাধিনীকেও কন্যার পিতা গোদান দ্বারা সশুকৃনা 

করিবেন । | 

গুরুণান্থমতঃ স্াত্ব! সমাবৃত্তে। যথাবিধি | 
উদ্বহেত দ্বিজোভার্য্যাৎ সবর্ণাৎ লক্ষণান্বিতাম্ ॥ 

নু ৩1৪ ॥ 

শুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া স্নান করতঃ, গুরুকুল হইতে অনুক্রমপূর্্বক প্রত্যাবর্ত 

করিয়া, ত্রঙ্গণ, ক্ষত্রিয় অথব। বৈশ্যঠঃ সবর্মা সুন্দর লক্ষণযুক্ত। কন্যার পাণিগ্রহণ করাবে । 

অসপিণ্ চ যা মাতৃরসগোত্রা চ যা পিতুঃ। 
স! প্রশস্ত। দ্বিজাতীনাৎ দারকর্খাণি মৈথুনে ॥ 

মনুং ৩1 ৫॥ 

যে কনা মাতৃকুলের ছয় পুরুষের মধ্যে নহে, এবং পিতৃগোত্রায়াও নহে সেন্ট 

কন্যাকেই বিবাহ কর! উচিত। ইহার প্রয়োজন এই ১-- 
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পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ প্রত্যক্ষঘ্বিষঃ ॥ শতপথ ॥ ৫॥ 
ইহ। নিশ্চিত বাক্য যে, যেরূপ পরোক্ষ পদার্থে প্রীতি হয় তাণৃশ প্রত্যক্ষে হয় না। 

যেবূপ যদি কেহ শর্করার ( মিশ্রীর ) গুণ শুনিয়া থাকে এবং কখন খাইয়। না থাকে 

তবে, তাহার মন উহ্তাতেই পড়িয়। থাকে । এইকপ কেহ কোন পরোক্ষ-বস্থ্র প্রশংস। 

নিলে, তাহার উহ! পাইবার জন্য উত্কট ইচ্ছা হয়। এজন্য যে জন দৃরস্থ অর্থাৎ 

নিজগোব্রী অথব। মাতৃকুলের নিকট সম্বঙ্গযুক্ত। ন। হঝ সেই (তাবৃশী ) কন্যার সহিত 

বরের বিবাহ হওয়া উচিত। নিকট এবং দূরবিবাতের গুণ এইব্ধপ যথা £-- 

(১) প্রথম--যে বালক (3 বালিক! ) বাল্যাবস্থ। হইতে নিকটে থাকে, পরস্পর 

ক্রীড়া এবং কলহ ও প্রীতি করে, এক অপরের গুণ, দোষ, স্বভাব অথব। বাল্যাবস্থার 

বিপরীতাচরণ চ্গাত থাকে এবং যে এক অপরকে উলঙ্গ দেখে, উহাদিগের পরস্পর 

বিবাহ হইলে, প্রেম কদাপি হইতে পারে না। (২) দ্বিতায়--যেন্ূপ জলের সহিত জল 

মিশ্রিত করিলে, বিলক্ষণ গুণ (গুণবৃদ্ধি) হয় না তদ্রুপ এক গোত্রে পিত মাতকুলে বিবাহ 

হইলে, ধাতু সকলের বিনিময় না হওয়াতে উন্নতি হইতে পারে ন।॥ (৩) তৃভীয়-_ 
ছুদ্ধে শর্করা (মিপ্রী ) আথব! শরগ্যাদি ষধির যোগ হইলে যেরূপ উত্তমতা হইয়া থাকে, 

তজ্পই, ভিন্নগোত্র মত পিত হইতে পুথক বর্ধমান স্্ী ও পুরুষের বিবাহ হওয়! উত্তম 
হইয়া! থাকে । (৪) চতুর্থ যেরূপ ( লাকে ) একদেশে রোগী থাকিয়া অপর দেশের 

বাষু, ভোজন ও পানায় দ্রব্যের পরিবর্তন বশতঃ খোগরহিত হয়; দুরদেশস্থিত লোকের 

বিবাহ হইলে তদ্রুপ উত্তমতা (লাভ) হয় । 1৫) পঞ্চম নিকট সঙ্গন্ধ করিলে এক অপরের 
নিকটে থাক! প্রনুক্ত, সুখ ও ছুঃখের ভান এবং বিরোধ হইবারও সম্তাবন। জাছে। 

দুরদেশস্থে (ইহ।র সন্ভবন1) নাই । আর দুরস্থগণের বিবাহ হুইলে দূর দূর পর্য্যস্ত (প্রমের 
( সুত্র ) লম্বায়মান হইয়া বৃদ্ধি পায়, কিন্ত নিকটস্থ বিবাহে ইহ। হয় ন।। (৩) ষষ্ট--দূর 
দূর দেশের বর্তমান এবং অন্য পদার্থের প্রাপ্তি ও দূরদেণে সম্বন্ধ ভইলে সন্ায়তার 
সহিত প্রাপ্ত হওয়া যায় নিকটে বিবাঁভ হইলে হাত হয়না । এজন্য 

ছহিতা দুহিত৷ দূরে হিতা৷ দ্ধের ॥ নিরঃ ৩। ৪ ॥ 
কন।ার নাম ছুহিতা এই কারণে হয় যে, ইহার নিবাহ দূরদেশে হইলে হিতকারী 

হয়, এবং নিকটে হইলে হয় না। (৭) সপ্তম-_কন্যার পিতৃকুলে দারিদ্র হইবাঁরও সম্ভ।- 
বন আঙে কারণ মখনই কনা পিতকুলে আসিবে তখনই, তাহাকে কিছু ন। কিছু দিতেই 

হইবে। (৮) অষ্টম কেহ নিকটস্থ হইলে এক অপরের নিঞ্জ নিজ পিতকুলের সঙ্যায়, 
বিষয়ের পর্প করিলে এবং ঘখনই উত্তয়ের মধ্যে কোনরূপ বৈমর্নন্ত জন্মিবে তখনই, 
স্ত্রী পিতৃকুলে “লিয়! ঘাইবে, এক অপরে নন্দ। অধিক ভইবে, এবং “বরোধও €( হইত 



চতুর্থ সমুল্লাস। শপ 

পারে )। কারণ প্রীয় স্্রীগণের স্বভাব তীক্ষ ও মৃদু হইয়া থাকে । ইতাদি কারণ- 

বশত, পিতৃগোত্রেও মাতার ছয় পুরুষের মধে এবং নিকটবন্তাঁ দেশে বিবাহ কর! 
প্রণস্ত নহে । 

মহান্ত্যপি সম্বদ্ধানি গোইজ্াবিধনধান্যতঃ | 
স্ত্রীসন্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জয়েৎ ॥ মনুঃ ৩। ৬॥ 
যতই কেন ( উক্তকুল ) ধনে; ধান্যে, গো, অজা, হস্তা এবং অশ্ব, রাজ্যে এবং শ্রীতে, 

সম্বন্ধ ভউক না কেন তথাপি বিবাহ সম্বন্ধে নিন্নলিখিত দশ কূল ত্যাগ করিবে । 

হীনক্রিয়াৎ নিস্পুরুষং নিচ্ছন্দো রোমশার্শসম। 
ক্ষয়্যাময়াব্যপম্মারি শ্বিতৃকুষ্ঠিকুলানি চ ॥ মন্ঃ ৩। ৮॥ 

যে সতক্রিয়াহান, সংপুরুষহিত, এব বেদাধ্যয়নবিমুখ : শরীরে বড় বড় 

£রোমপুরণ অথবা হশরোগগ্রস্ত, ক্ষয়রোগ, শাসকাশ, আামাশায়, শ্বেতকুষ্চ বা গলিত 

কুষ্ঠাক্রাস্ত হয় হাদুশ. কুলের কনা! বা বরের সহিত বিবাহ হওয়া উচিত নহে । কারণ 
এই সমস্ত ছুগ্ডণ এবং রোগ বিবাহকারীদিগের কুলেও (উক্ত রোগসকল) প্রবিষ্ট হইয়। ' 

যায় । এইজনা উত্টম বধশের ঝলক এবং বালিকাগণের মধে] বিবাহ হওয়। আবশ্টক | 

নোদ্বহেৎ কপিলাৎ কন্যাৎ নাহধিকাঙ্ীৎ ন রোগিলীম, ) 
নালোমিকাৎ নাতিলোমাৎ ন বাচাটান্ন পিঙ্গলাম_ ॥ 

মন ৩।৮॥ 

কপিলবণা, অধিকাঙী--( অর্থাৎ পুরুষ গপেক্ষা দীঘ এবং স্থুলকায়া বা অধিক 

নলশালিনী ) অধধিকারঙ্গাং শবে অধিক অঙ্গ বিশিষ্টা যথা যড়াক্গুলিযুক্তা ইত্যাদি অধি- 

কাঙ্গী ও রোগযুক্তা, প্রগল্ভ। ও পিঙ্গলনয়নাকে বিবাহ করিবে না। 

নক্ষ বৃক্ষনদীনামীৎ নান্ত/পর্বতনামিকাম. । 
ন পক্ষ্যছিপ্রেষানায়ীং ন চ ভীষণনামিকাম্ ॥ মনুঃ ৩। ৯৪ 

পক্ষ অর্থাৎ অশ্বিনী, ভরণী, রোহিণী, রেবতী এব” চিত্রাদি নক্ষত্রনামবিশিষ্টা 3 

তুলসীয়া গেঁদা, গোলাপী, চাপা, চামেলী আদি বুক্ষনামযুক্তা : গঙ্গ। ও যমুন। আদি 

নদশনাম বিশিষ্ট; চাগুালী € শুই 1 আদি শান্তা নামযুক্ত! ; বিদ্ধ্যা; হিমালয়া পার্ববতি 

আদি পর্ববতনামধেয়। ; কোকিল। ময়না "ভূতি পক্ষিনামধারিণী; নাগী ভূজঙ্গী 
আদি সর্পনামযুক্তা : মাধোদাসী, মারাদাসী আদি ভূতা1 নাম্ধারই, এবং ভীম্কুমীরী, 



ণ৮ সভ্যার্থ প্রকাশ । 

চপ্ডতিকা, কালী, কপালীনী আদি ভীষণ নামবন্তী কন্যার সহিত বিবাহ কর! কর্তব্য 

নহে । কারণ এই সকল নাম অন্য পদার্থেরও আছে এবং এগুলি অতি কুৎসিত নাম । 

অবাঙ্গাঙ্গীৎ সৌম্যনামীৎ হংসবারণগামিনীম.। 
তন্নুলোমকেশদশনাৎ স্ৃঘবঙ্গীমুদ্ধছেৎ স্ত্রিয়ম ॥ 

মনুঃ ৩। ৯০ ॥ 

সরলাঙ্গবিশিষ্টা, যথা (€ মধুর শ্বখদ ) অবিরুদ্ধনান্পী, যথা যশোদা এবং স্থখদা প্রভৃতি 

স্রন্দর নান্া যুক্তা ও হ“সগমনা ও গঙ্গেন্রগামিনী সুঙ্ম লোম কেশ এবং দস্তসূক্ত1 

এবং যাহাব সমস্ত অঙ্গ কোমল হয় ( এরূপ ) কোমলাঙগী স্ত্রীর সহিত বিবাহ করা! 
উচিত । ( প্রশ্ন) বিবাহের কিপ্রকার রীতি ও সময় উত্তম ১ ( উত্তর ) ১৬ বর্ষ হইঠে 

২৪ বর্ষ পর্য্যন্ত স্ত্রীপক্ষে, এব ২৫ বর্ষ হইছে ৪৮ বর্ষ পর্যাস্ত পুরুষপক্ষে বিবাহের 

উত্তম সময় । উঈভার মধো ১৬ এবং ২৫ বৎসরে বিবাহ নিকৃষ্ট কল্প । ১৮ অথব। 

২০ বৎসরের স্ত্রীর সহিত ৩০ ৩৫ গথব। ৪০ বুসরের পুরুষের বিবাহ মধাম কল্প । 
২৪ বৎসরের স্ত্রীর সহিত ৪৮ বৎসরের পুরুষের বিবাহ হওয়া উৎকষ্ট কল্প । যে দেশে 
এই প্রকার বিবাহ বিধি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগশিত. এবং ব্রহ্মচর্যা ও বিষ্ভাতযাস অধিক 

হইয়া থাকে. সেই দেশ সুখী এবং যে দেশে বঙ্গচধ্য এবং বিদ্যাগ্রভণ রহিত বাল্যবশ্থায় 

৪ অযোগ্য গণের বিবাহ হইয়া থাকে: উক্ত দেশ ছুযখে বিমগ্র ভইয়া যায়। যেহেতু 
ব্র্গচর্া ও বিদ্যাগ্রহণ পুর্বক বিবানের নিশুদ্ধতা হইতে সকল বিষয়েরই সংশোধন 

সংস্কার এবং দূষিত ভইলে দোষধুক্ত হয । (প্রশ্র। 

অষ্টবর্ধা ভবেদ গৌরী নববর্ধাচ রোহিনী । 
দর্শবির্ধা ভুবৎ কনা তত উর্ঘৎ রজস্বল। ॥ ১ ॥ 
মাতা চৈব পিতা তস্তা জ্যেষ্ঠোভ্রাত। তখৈৰ চ। 
্রয়স্তে পরকৎ যান্তি দৃষট। কন্যাৎ রজ বলাম, ॥ ২।। 

এই শ্লোক পরাশরোক্ত এবং শীঘ্বোধে লিখিত আছে 1 ইহার অর্থ এই যে-. 
কন্যার অফ্টম বনে গৌরী, নবম “বর্ষে রোভিণী, দশম বষে কন্যা এবং তৎপশ্চাৎ 
রজন্যলা সাঙজ্ঞ! হয় ॥ ১॥ দশম বর্ষ পণ্যস্ত বিবাহ না দিয়া রজন্বল। কন্যাকে দেখিলে. 
উহার মাতা পিতা এবং জৈষ্ঠ ভ্রাতা এই তিনজনই নরকগামী হন ॥২। ( উত্তর) 

একক্ষণা ভব্দে গৌরী দ্বিক্ষণেয়ন্ত রোহিণী। 
ত্রিক্ষণা সা ভবেৎ কন্তা। হাত উর্ধা জ্বলা | ১ ॥ 



চতুর্থ সমুলাস। ৭৯ 

মাতা পিতা তথা ভ্রাতা মাতুলো ভগিনী স্বকা ৷ 
সর্ধেতে নরকৎ যাস্তি দৃষ্ট কন্যাৎ রজজ্বলাম্॥ ২ ॥ 

ইহা সদ্যোনির্দিত ব্রহ্মপুরাণের বচন। হর্থ--যে সময় মধ্যে পরমাণু একবার 
পালট। খায় অর্থাৎ পরিবন্তিত হয় সেই সময়কে, “ক্ষণ” কহে। যখন কন্যা জন্মে 

তৎপরে এক ক্ষণে গৌরী, দ্বিতীয় ক্ষণে রোহিণী, ভুতীয় ক্ষণে কনা! এবং চতুর্থ ক্ষণে 
রজস্বলা হইয়৷ থাকে ॥১॥ উক্ত রজস্বলাকে দেখিলে তাহার মাতা- পিতা- ভ্রাতা মাতুল 
এবং ভগ্রী সকলেই নরকে গমন করে ॥ ২ ॥ 

(প্রশ্ন) এ শ্লোক প্রমাণ নহে। (উত্তর (কেন নহে? যদি ব্রদ্দোক্ত শ্লোক 

প্রমাণ ন| হয়, তবে তে।মার শ্লোকও প্রমাণ হইতে পারেন ন। (প্রশ্ন ) বাহবা ! পরাশর 

এনং কাশীনাথের বচনকেও আপনি প্রমাণ স্বীকার করিবেন না (উত্তর ) বাহবা! কি, 
ভুমি ব্রঙ্গার বচনকে প্রমাণ স্বীকার কর না £ পরাশখ এবং কাশীনাথ হাপেক্ষা কি ব্রহ্মা 

শ্রেষ্ঠ নহেন + বদি তুমি ব্রহ্মার বচন প্রমাণ স্বীকার না কর, তবে আমিও পরাশর «ও 

কাশীনাথের বচন প্রমাণ শীকার করি না। (প্রশ্ন) তোমার শ্লোক অসম্ভব বিধায় 

প্রমাণ হইতে পারে না, কারণ সতত্র ক্ষণ জন্ম সময়েই অতীত হইয়! যায়, শতরাং বিবাহ 

কিরূপে হইতে পারে ? অপরস্ত উক্ত সময়ে বিবাহ করণের কোন ফল দেখা যায় না। 

( উত্তর) যদি আমার শ্লোক অসম্ভব হয় তবে তোমারও শ্লোক অসম্ভব বলিতে হইবে ; 

কেননা অষ্টম নবম অথব! দশম বর্ষেও বিবাহ কর! নিক্ষল। যেহেতু ষোড়শ বর্ষের 
পর ( এবং ২৪ বর্ধ পর্য্যন্ত ( সময়ে । বিবাহ হইলে পুরুষের বীধ্য পরিপন্ধ ও শরীর 
বলিষ্ঠ তয়। এইরূপে স্ত্রীলোকেরও গর্ভাশয় পুণ ও শরীর বলবান না হইলে, সস্তান 
উত্তম হয় না & 1) যেরূপ অষ্টম বর্ষে কন্যাতে সন্ভতানেতেপত্তি হওয়। অসম্ভব হয় 

শি পপ এও আইজি 

«উপযুক্ত বয়সের নুনবয়স্ক স্্ী পুরুষের গডাধান বিনয়ে মুনিশ্রেষ্ঠ ধন্বস্তরি নশ্রুতে নিসেধ করিয়াছেন ) 

উনযোড়শৰর্ষাধামপ্র।প্ঃ পঞ্চবিংশতিম্ যদ্যাধতে পুমান্ গভ: কুক্ষিস্থঃ স বিপদাতে ॥ 

জাতো বাল চিরঞ্ীবেৎ জীবেন্। দুর্বলেজায়ঃ । শন্মাদদভাস্তবালায়াং গভাধানং ন কার্ায়ৎ। ২" 

সুক্রুত শ।রীরস্থানে অঃ ১৭ ক্লক ৪৭1৪৮ 
অর্থাৎ যদি ১৬ বর্ষের নৃযুনবণস্ক কলা।তে ২৫ বৎসরের নান বগক্ক পুরুষ গরভাধান করে তবেঃ সেই গড 

হইয়া কুঙ্গিস্থ বিপত্তি গ্রাপ্ত ভয়, অর্থাৎ পূর্ণক।ল পধাস্ত গভ।শয়ে গাঁকিয়া উৎপন্ন ভয না ১ ॥ অথবা? 
উৎপয় হইলে তাহ। চিরক।ল ( দীর্ঘক।ল ) জীবিত পাকে না অণবা জীবিত থাকি নেও দুব্বলেল্িয় ভয়। 

এইজগ্ত অতি বাল্য বস্থায় স্ত্রার গর্ভ(ধ।ন করিবে ন।। এই লকল শাস্্েক্ত নিয়ম এব* ক্তিক্রম শন, 

কালে, এবং বুদ্ধিপূর্বক বিচার করিপে এইরূপ সিদ্ধ *য় যে, ১৬ বধের নু'নবয়স্ক। স্ত্রী এবং ২৫ 
বর্ষের নানবয়স্ক পুরুষ কথন গর্ভাধ.নের যেগা হইতে পারে নং এই নিমের বিপরীত ফিনি করেন 

নি ছংপগাগী হছেন। 



৮৩ সত্যার্থ প্রকশি | 

তজ্পই গৌরী এবং রোহিণী প্রভৃতি নাম দেওয়াও অযুক্ত অহেতুক হয়। কন্যা । 
যদি গৌরী বা গৌরবর্ণা না হইয়া কালী অর্থাৎ কুষ্ণাবর্ণ। হয় তবে, উহার গৌরী ন।ম 
রাখা বার্থ। অপরন্ত গৌরা মহাদেবের স্ত্রী, রোহিণী বন্থদেবের স্ত্রী ছিলেন৷ ইহীাদিগকে 
তোমরা পৌরাণিকগণ মাতৃতুল্য জ্ঞান করিয়। থাক অতএব, কন্যামাত্রকে গৌরা আদি 
তুলা ভাবনা করিলে. পুনরায় উহাকে বিবাহ করা কিরূপে সম্ভব এবং ধর্্মযুক্ত হইতে 
পারে» এজনা সোমার এবং আমার এই ছুই শ্লোকই মিথা। কারণ আমি যেরূপ 
“ব্রন্ষমোবাচ” বলিয়া শ্লোক রচন। করিয়াছি, তন্রপ এ সকল শ্লোকও পরাশর প্রভৃতির 
নাম লইয়া রচিত হইয়াছে । এইজন্য এই সকল প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া বেদের 
প্রমাণানুসাবে সকল ধন্মের মনুষ্ঠান করিবে । দেখ মনুসংহি তাতে লিখিত আাছে 
যথ| 2 

্রীণি বর্ষাণ্ুদীক্ষেত কুমার্য তুমতী সতী । 
উর্ধং তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদ্বশৎ পতিম ॥ 

মনুঃ ৯। ৯০ । 
কন্যা রজন্বলা হইয়। তিন বুসর পধ্যন্ত পতির অন্বেষণ করতঃ নিজ সদৃশ পতি 

প্রাপ্ত হইবে। যেহেতু প্রতি মাসে রজোদর্শন হয় এজন্য তিন বংসঞ্জের মধো ৩৬ বার 
রজস্বলা হইবার পরে, বিবাহ করা কর্তব্য, ইহার পুবেব নহে | 

কামঘামরণাত্তিষ্ঠেৎ গৃহে কনার্তমত্যপি | 
নচৈবৈনাং প্রষচ্ছেত্ত, গুণহীনায় কহিচিৎ ॥ 

মহ ৯। ৮৯। 
পুত্র এবং কন্যার মুভ্যু পর্যন্তও যদি অবিবাহিত থাকে তাহাও উৎকৃষ্ট তথাপি, গুণ 

হান অসনৃশ অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ সণ কণ্ম্ন ও স্বভাব বিশিষ্ট স্ পুরুষের বিবাহ কখন 
হওয়া উচিত নহে । ইহ। হইতে এই পিন্ধ হইল বে, পুবেরবাক্ত সময়ের পুবেব বিপাহ 
হওয়া অথবা অসদৃশ বিবাভ ভওয়। উচিত নহে । ৃ্ 

(প্রশ্ন) বিবাত মাত। ও পিতার অধান ভওয়া উচিত, অথব। পুত্র কনা র অধধান 
হওয়া উঠত 2 (উত্তর) বিবাহ পুত্র কন্যার অধীন হওয়। উত্তম। যাদ মাতা ও 
পিভা বিবাহ বিষয়ে কখন মন্তব্য ( স্থিরও ) করেন তথাপি, পুত্র এবং কন্যার প্রসন্নতার 
খিরুদ্ধে জয়া উচিত নহে! কারণ এক অপরের প্রসন্নতার সহিত বিবাহ হইলে 
বিরোধ অতি অল্পই ঘটে এবং সন্তান ও উত্তম হয়। অগ্রসন্নতার সহত বিবাহ হইলে 
নিত্য ক্লেশই উপস্থিত হয়। বিবাহে বর ও কণ্যারই মুখ্য প্রয়োজন ইহা মাত। পিতার 



চতুর্থ সমুললান। ৯৮১ 

নহে । যেহেতু উহাদিগের মধ্যে পরস্পর প্রসন্নত। থাকিলে, উহ্নাদিগের স্থখোতপত্তি হয়, 
এবং বিরোধ হইলে উহাদিগের ছুঃখ হইয়া থাকে । অপরঞ্চ £__ 

সন্তুষ্টো৷ ভার্য্যয়া ভর্ত। ভর্তা ভার্য্যা ততৈব চ। 
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যৎ কল্যাণং তত্র বৈঞুবম, ॥ 

১ ৩। ৬০। 

ষে কুলে স্ত্রীর সহিত পুরুষ ও পুরুষেয় সহিত স্ত্রী প্রসন্ন থাকে, সেই কুলে আনন্দ 

লক্গনী এবং কীত্তি নিবাস করে ; এবং যে কুলে সর্বদা বিরোধ ও কলহ হয় তথায়, ছুঃখ, 
দারিজ্র্য এবং নিন্দা নিবাস করিয়। থাকে । এইজন্য যেরূপ স্বয়ন্থরের প্রথা পরম্পরা ক্রমে 

আর্ধ্যাবর্ত দেশে চলিয়। আসিতেছিল, তজ্প বিবাহই উৎকৃষ্ট । যখন স্ত্রী অথব। পুরুষ 

বিবাহ :করিতে চাহিবে তখন বিদ্ধ, বিনয়, শীল, রূপ, আয়ু, বল, কুল এবং শরারের 

পরিমাণাদি যথাযোগা হওয়া উচিত । যাবৎ এই সকলের মিলন না হয় তাবশ বিবা 

কোন স্খ হয় না; আর ন! বাল্যাবস্থায় বিবাহ করিলে স্তবখ প্রাপ্তি হয়। 

যুব! স্থুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি 
জায়মানঃ। তৎ ধীরাসঃ কবয় উন্নয়স্তি স্বাধ্যে! মনস। 
দেবয়স্তঃ ॥১॥ খ$। মও ৩। সঃ ৮। মৎ ৪॥ 

আ ধেনবে। ধুনয়ন্তামশিশ্বীঃ শবছু াঃ শশয়া অপ্রহপ্ধাঃ। 
নব্যানব্য। যুবতয়ো৷ ভবস্তীর্মহনদ্দেবানা মন্রত্বমৈকম,_ ॥ ২ ॥ 

ঝ3। মঃ ৩। সঃ ৫৫1 মং ১৬ । 
পুর্বীরহৎ শরদঃ শশ্রমাণা দোষাবন্তো রুষসো জরয়ন্তীঃ। 
মিনাতি শ্রিয়ৎ জরিম। তনুনামপ্যু হু পতীর ষণো জগম্যুঃ 

॥ ৩ ॥ খঃ। মঃ ১। সূঃ১৭৯। মৎ ১॥ 
যে পুরুষ ( পরিবীতঃ ) সর্ববপ্রকারে যজ্ঞোপবীত ( ধারণ ) ও ব্রহ্মচষ্য সেবন করতঃ. 

উত্তম শিক্ষা এবং বিগ্তাধুক্ত, € স্ুবাঁসাঃ ) সুন্দর বস্ত্র ধারণ করতঃ: ব্রক্মচর্য্যযুক্ত ( যুবা ) 

পূর্ণযুবা হইয়া! বিষ্ভাগ্রহণ করতঃ গৃহাশ্রমে (আগাৎ ) আইসেন। (স উ) তিনি দ্বিতীয় 
বিস্কারূপী জন্মতে (দ্বার! ) ( জায়মাণঃ ) প্রসিদ্ধ হইয়া ( শ্রেয়ান্) অতিশয় শোভাযুক্ত 

মঙ্গলকারী ( ভবতি ) হয়েন। (স্বাধ্যঃ) উত্তম ধ্যানযুক্ত, ( মনসা ) বিজ্ঞান হইস্ছে 

( দেবয়ন্তঃ ) বিদ্য। বৃদ্ধির কামন। বিশিষ্ট এবং ( ধীরাসঃ ) ধৈর্য্যশালী ( কবয়ঃ ) বিদ্ধান্ 

লোকেরা (তম্ ) উক্ত পুরুষকে ( উন্নয়ন্তি ) উন্নতিশীল করিয়। প্রতিষ্ঠিত করেন। আর 

১১ 



৮২ সত্যার্থ প্রকাশ । 

ধাহারা ব্রঙ্ষচর্ধয ধারণ এবং বিদ্যা ও উত্তম শিক্ষা! গ্রহণ না করিয়া অথবা বাল্যাবস্থার 

বিবাহ করেন সেই, সী পুরুষ নষ্ট ভ্রষ্ট হইয়া, বিদ্বানদিগের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিতে পারেনা | 

( অগ্রহ্দ্ধাঃ ) অরুতদ্দোহনা! ( ধেনবঃ) ধেনু সদৃশ ( অশিশ্বীঃ) বাল্যাবস্থারহিত, 

€ শবছু'ঘাঃ ) সর্বপ্রকারের সম্যবহার পুর্ণ, ( শশয়াঃ ) কুমারাবস্থার উল্লঙ্ঘনকারিণী, 
( নব্যানব্যাঃ ) নূতন নৃতন শিক্ষা এবং অবস্থ। পুর্ণা € ভবন্তীঃ ) বর্তমান ( বুবতয়ঃ ) 

পূর্ণমুবাবস্থাযুক্তা স্ত্রীলোকেরা, ( দেবানাম্) ব্রহ্মচর্য্য স্থনিয়মে পূর্ণ বিদ্বানদিগের 

€ একম্) অদ্বিতীয় ( মহৎ) মহৎ ( অশ্থরত্থম্) প্রজ্ঞা এবং শাস্শিক্ষাযুক্ত, এবং 
প্রজ্জঞান্থুসারে রমণের ভাবার্থ পরিচ্ছাতা, তরুণ ( যুবাগণকে ) পতিরূপে প্রাপ্ত ভইয়া, 

€ আাধুনয়ন্তান ) গর্ভধারণ করিবে । কখন ভমক্রমেও বালাবস্থায় মনে মনে 

পুরুষের ধ্যান করিবে না। কারণ এইক্সুপ কার্যযই ইহলোকের এবং পরলোকের 

স্থখসাধন হইয়! থাকে । বালাবিবাহ ভইতে পুরুষের যে পরিমান নাশ ঘটে স্ত্রীর তদ- 
পেক্ষ। অধিক নাশ হইয়া থাকে | 

যেরূপে (নু) শীত্র ( শশ্রমাণাঃ ) অতান্ত শ্রমকারী ( বুষণঃ ) নীর্য্যসিঞ্চন-সমর্থ 
পূর্ণযুবাবস্থাযুক্ত পুরুষ ( পতীঃ ) যুবাবস্থাযুন্তা ও হৃদয়ের প্রিয়তম! স্ত্রীকে ( জগমুঃ ) 
প্রাপ্ত হইয়া, পুর্ণ শতনর্ষ অথবা ততোধিক বৎসর শায়ু, আনন্দের সহিত সম্তোগ করিয়া 

পুত্রপৌত্রাদির সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে তন্রূপ, স্ত্রী ও পুরুষ সদ! অবস্থান 
করিবে । যেরূপ ( পুববাঁঃ ) পুর্ববকালীন্ ( শরদঃ) শরতকাল এবং ( জরয়ন্তীঃ ) বৃদ্ধী- 
বস্থা প্রাপ্তকারী ( উস: ) প্রাতকালের সময়কে ( দোষ ) রাত্রি এবং (বন্তোঃ ) দিন 
€ তনুনাম ) শরীর সকলের (শ্রিয়ম্) শোভাকে ( জরিম। ) অতিশয় বৃদ্ধ বল ও (হেহু) 
শ্রীকে দূরীভূত করে তত্র, । অহম্ ) আমি স্ত্রী অথব| পুরুষ (উ) উত্তমরূপে (অপি) 
নিশ্চয় করিয়া যে ব্রক্ষচর্যয হইতে বিষ্কা, শিক্ষা, শরীর, ও আত্মীয় ( গাধ্যাপ্সিক ) বল 
এবং ঘুবাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াউ বিবাহ করিব! ইহার বিরুদ্ধানুঠান বেদবিরদ্ধ হওয়াতে, 
কথন স্থুখদায়ক বিবাহ হইতে পারে না। 

যাব এইরূপে সমস্ত খষি, মুনি, রাজা, মহারাজ! আর্যাগণ ব্রহ্মচ্য দ্বার! বিদ্তাভ্যাস 
করিয়াই স্বয়ম্বর বিবাহ করিতেন তাৰ, এই দেশের সর্ধ্ধদা উন্নতি হইতেছিল। যখন 
হইতে এই ব্রহ্মচধ্য দ্বার/ বিষ্া পাঠ না করিয়া, বাল্যাবস্থায় পরাধীন অর্থাৎ মাতা 
পিতার অধীনে বিবাহ হইতে আারস্ত হইয়াছে তদবধি, ক্রমশ; আর্ধ্যাবর্তদেশের 
হানি (বাঁ অধগতি ) চলিয়া! আমিতেছে । এই জন্য এই ছুষ্টকাধ্য পরিত্যাগ করিয়া, 
সজ্জনগণ পুর্েবাক্ত নিয়মানুসারে স্বয়ন্বর বিবাহ করিবেন। উক্ত বিবাহ বর্ণীনুক্রম 
অনুসারে করিতে হইবে । বর্ণব্যবস্থাও গুণ কন্ম স্বভাবানুসারে হওয়। আব্ম্যক | 



চতুর্থ মুল ৮ 
( প্রশ্ন ) যাহার মাত। ব্রাহ্মণী এবং পিত। ব্রাহ্মণ সে ব্রাহ্মণ হইয়! থাকে কিন্তু, মাতা পিত। 

ভিন্নবর্ণস্থ হইলেও কি সন্তান কখন ব্রাহ্মণ হইতে পারে ? ( উত্তর ) হা, অনেকে হইয়াছে, 
হইতেছে, এবং পরেও হইবে । যেরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদের জাবাল খধি অজ্ঞাতকুল 
( হুইয়া ও ), মহাভারতের বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়বর্ণ (হইয়াও ) এবং মাতঙ্গ ধ্াষি চণ্ডাল- 

কুলজাত ( হইয়াও ) ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ( তন্রুপ ), এক্ষণেও উত্তম বিদ্তা এবং উত্তম 
স্বভাব সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণ হইবার যোগ্য হয়, এবং মূর্খ শুন্রের তুল্য হুইয়া থাকে । 
এইরূপ পরে ( ভবিষ্যতেও ) হইবে । 

( প্রশ্ন ) আচ্ছা, রজ$ এবং বীর্য হইতে যে শরীর হইয়াছে উহা, পরিবন্তিত হইয়। 
অন্য বর্ণের যোগ্য কিরূপে হইতে পারে 2 (উত্তর ) রঙ্জঃ এবং বীধ্যের সংযোগে ত্রাক্মণ 

শরীর হয় না কিন্তু ;__ 

স্বাধ্যায়েন জপৈ হোমৈন্থ্িবিদ্যেনেজায়া স্ুতৈঃ | 
মহাযজ্রৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ৎ ক্রিয়তে তনুঃ ॥ ২। ২৮ 

ইহার অর্থ পূর্বে বাখ্যা কর! হইয়াছে। এস্থলেও সংক্ষেপতঃ বর্ণন করিতেছি । 

(স্বাধ্যায়েন) পঠন ও পাঠন, (জপৈঃ ) বিচার কর| এবং বিচারে প্রবৃত্ত করান নানাবিধ 

হোমের অনুষ্ঠান, সম্পণ্ বেদ মন্ত্রের শব্দ, অর্থ, সম্বন্ধ এবং স্বরোচ্চারণ সহিত পঠন 
ও পাঠন, ( ইজায়া) পৌঁ্মাসা ইষ্টি প্রস্তুতির অনুষ্ঠান, বিধিপুর্বক ( সৃতৈঃ ) 

ধন্মানুসারে সন্ভানোতপত্তি, (মহাযজ্ঞৈশ্চ ) পূর্বোক্ত ব্রহ্ষবনত্। দেবযজ্ঞ,। পিতৃযজ্ঞ, 
বলি বৈশ্বেদেবযজ্ঞ, এবং অতিথিষজ্ঞ, ( যজ্ঞেশ্চ ) অগ্নিষ্টোমাদি যজ্দ্, বিদ্বান্দিগের সঙ 

সৎকার, সত্যভাষণ, পরোপকারাদি সৎকন্ম এবং শিল্পবিদ্ভার্দি পাঠ করিয়া, দুষ্টাচার 

পরিত্যাগ করতঃ, শ্রেষ্ঠাচারে অবস্থান অর্থাৎ অনুষ্ঠান, দ্বারা এই (তন্ুঃ) শীর (ব্রা্মী ) 

ব্রাহ্মণসন্বন্ধীর (ক্রিয়তে ) কর! যায়। তুমি কি এই শ্লোককে মান না ৯ (প্রশ্ন ) 
হা মানি । ( উত্তর ) তবে কিজন্য রঙ্েবীর্য্যের যোগে বণব্যবস্থা স্বীকার কর ৪ আমি 

একক ইহা মানি এরূপ নহে কিন্তু বুলোক পরম্পরায় এইরূপ মানিয় থাকেন । 

আপনি কি পরম্পরাকেও খগুন করিবেন ৮ (উত্তর) না, পরস্ত তোমার বিপরীত জ্ঞানকে 

না মানিয়। উহারই খণ্ডন করি । ( প্রশ্ন) আমার যে উল্টা (বিপরীত) বোধ ও আপনার 

যে সোজ। ( বিশুদ্ধ ) বুদ্ধি মাছে তাহার প্রমাণ কি? (উত্তর) ইহাই কি তোমার 
প্রমাণ, ষে তুমি পাঁচ সাত পুরুষের বর্তমান ব্যবহারকে সনাতন বলিয়া স্বীকার করিতেছ 
এবং আমি বেদ যাহা স্যর প্রারস্ত হইতে অন্য পর্যান্ত পরম্পরা (কালকে ) সনাতন 
বলিয়া স্বীকার করিতেছি ( এজন্য আমার কথা সত্য )। দেখ কাহার পিতা শ্রেষ্ঠ 

( হইলেও ) তাহার পুক্র হু এবং পিতা ছুষ্ট ( হইলেও ) তাহার পুত্র শ্রেষ্ঠ এবং 



৮৪ সত্যার্থ প্রকাশ । 

কখন কখন উভয়ই শেঠ অথব। দুষ্ট হইছে দেখ। যায়, এইজগ্য তোমর! ভ্রমে পড়িয়! 

জাছ। দেখ মহাত্বা মনু কি বলিতেছেন 8 

যেনাস্ত পিতরো! যাতা৷ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ। 

তেন যায়াৎ সতাৎ মার্গম তেন গছন্নরিষ্যতে ॥ 

মন্ঃ ৪1 ১৭৯ ॥ 

যে পথে কোন লোকের পিতা এবং পিতামহ চলেন, সন্তানও দেই পথে চলিবে, 

পরন্থম যে সৎপুরুষগণ পিত। পিতামহ হন ত্রাহাদেরই পথে চলিবে। কিন্তু পিত। ও 

পিতামহ তুষ্ট হইলে তাহাদের মার্গে ( পথে ) কদাপি চলিবে না৷ । কারণ উত্তম ধন্মাত। 

পুরুষদিগের মার্গ ( অনুযায়ী ) চলিলে কখন ছুঃখ হয়না একম! তুমিস্বীছার কর 
কিনা % (প্রশ্ন ) ই অবশ্য করি। (উত্তর) আর দেখ পরমেথরের প্রকাশিত যে বেদোক্ত 

বাক্য আছে উহাই, সনাতন এবং হদ্িরুদ্ধ হইলে তাহ।, কখন সনাতন হইতে পারে না। 

এইরূপ কি সকলের মান! কর্তব্য নহে ৮ (প্রশ্ন ) অবশ্য কর্তব্য । (উত্তর) যিনি 
এরূপ স্বীকার না করেন তাহাকে জিজ্ঞাসা কর যে, দরিজ্রের পুত্র যদি ধনাঢ্য হয় তবে, 

কি নিজ পিতার দরিদ্রাবস্থা বশতঃ, (পুত্র) ধন পরিত্যাগ করিবে % ( অথব। ) পিত। 

অন্ধ হইলে পুত্র কি শয়ং নিজ চক্ষু উৎপাটিহ করিবে? পিতা কুকণ্মী হইলে উহার 
পুত্রও কি কুকম্মর হইবে ১ না না ন।(কদাপি নহে), কিন্তু যে যেকন্ম উত্তঘ তাহাই 

পুরুষদিগের সেবনীয় এবং ছুক্ষন্নের পরিত্যাগ করাই সকলের পক্ষে শত্যাবগ্ু । 

(প্রশ্ন) যদি কেহ রক্ষোবীধোর সংযোগ হইতে বর্ণাশ্রমের বাবস্থ। স্বীকার করেন 

তবে, স্াহাকে জিজ্ঞ।সা কর| উচিত যে, যদি কেহ নিক্গবর্ম পরিত্যান করিয়। নাচ, 
মন্ত্যজ অথবা খুষ্টিয়ান ব। মুসলমান হইর| যায় ভবে, তাহাকে নর কিরন ব্রাঙ্গণাদি 
বলিয়া স্বীকার করা ন। হয় % এম্ধলে সে এইরূপ বলিবে, যে সেই বাক্তি ব্রাহ্মণের 

কাধ্য ত্যাগ করাতে এখন সে ব্রা্ধণ নহে । ইহা হইতে এই সিদ্ধ হইতেগ যে হা 

যদি উত্তম কণ্ম করেন তবেই, তিনি ব্রাঙ্ষণ এবং নাচ [লোকও যদি উত্তম বর্ণের গু৭, 
কশ্ম ও স্বভাবযুক্ত হয় ভবে, তাহাকেও উত্তমবর্ণ মধ এবং লোক গঈন্তববর্মন্থ হইন। 

নীচ কশ্ম করিলে তাহাকে, নাঁচবর্ম মধা গণনা কর: অবশ্য কর্তব্য । (প্রশ্ন )- 

্রাহ্মগোইস্য মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ 
উর তদল্যদ্দৈশ্যঃ পদ্ভ্যাণ শুদ্রো। অজায়ত ॥ 

ইভা য্জুরের্বদের ৩১ অধায়ের ১১ মন্ত্র) ইহার এইরূপ অর্থ যে ত্রাঙ্গাণ ঈশ্বরের মুখ, 
ক্ষত্রিয় চাঁহার বাহু, বৈ ন্উরু এবং শুদ্র চরণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যেবূপ মুখ 



চতুর্থ সমুল্লাস। ৮৫ 
আদি বাহু নহে তত্রপ বাহু আদিও মুখ হইতে পারে না এজন্য, ব্রাহ্মণ কদাপি ক্ষত্রিয়াদি 

এবং ক্ষত্রিয়াদি:কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না ! (উত্তর ) এই শ্লোকের যে অর্থ তুমি 
করিয়াছ, উহা। প্রকৃত অর্থ নহে কারণ, এস্থলে পুরুষ অর্থাৎ নিরাকার ব্যাপক পরমাত্মার 

অনুবৃত্বি আছে । তিনি নিরাকার হওয়ায় তাহার মুখাদি মঙ্গ কদাপি হইতে পারে ন|। 
যে মুখাদি অঙ্গবিশিষ্ট হইবে সে পুরুষ কদাপি ব্যাপক নহেন ; এবং ব্যাপক না হওয়ায় 
তিনি সর্ববশক্তিমান্, জগতের অঙ্টা, ধর্তা, প্রলয়কর্ত|, এবং জীবদিগের পুণ্য ও পাপের 
ব্যবস্তাপক, সর্বজ্ঞ, অজন্মা এবং মৃত্যুরহিত ইত্যাদি বিশেষণ বিশিষ্ট হইতে পারেন না । 

এজন্য ইহার অর্থ এইরূপ যে, সেই অেস্ত) পূর্ণব্যাপক পরমাস্মার স্থষ্টিমধ্যে যিনি মুখের 
সদৃশ, তিনি সকলের মধ্ো মুখ্য এবং উত্তম হন বলিয়া তিনি (ক্রাহ্গণঃ) ব্রাঙ্গপ । (বানু) 

“বাভ্র্বৈ্ব বলং বানুর্বৈর বীর্য্যম” (শতপথ ব্রাঙ্গণ) (অর্থাৎ) বল এবং বীধ্যের নাম “বান্ছ” 
হয় এজন্য, ধাহাতে এইগুলি অধিক সেই ( রাজন্যঃ ) ক্ষত্রিয় । (উর্ধ) কটির অধোভাগ 

এবং জানুর উপরিস্ত ভাগের নাম উরু, এই উরুর বলে লোকে দেশবিদেশে গতায়াত 

করে একারণ, যাহারা বাণিজ্য ব্যবসায় জন্য সকল দেশে উরুর বলের দ্বারা যায়, আইসে, 

'এবং বিদেশে প্রবেশ করে সে, ( বৈশ্যঃ ) বা! (তাহাকে বৈশ্য কহে )। এবং (পঞ্ত্যাং) যে 

( ব্যক্তি ) পদের অর্থাৎ নীচ অঙ্গের সদৃশ মূর্খত্বাদি গুণবিশিষ্ট সেই, শুদ্র হইয়া থাকে । 
অন্যস্থলে শতপথ ্রাহ্মণাদিতেও এই মন্দের এইরূপ অর্থ ঝাখ্যাত হইয়াছে । যথা এ 

যম্মাদেতে মুখ্যান্তম্মান্মুখতোহ্ত্ৃজ্যন্ত ইত্যাদি । 
যেহেতু যাহ! কোন পদার্থ মধ্যে মুখা বা শ্রেষ্ঠ হইয়া! থাকে তাহাকে, মুখ হইতে 

উৎপন্ন হইয়াছে এক্সপ, কখন সঙ্গত হয়। র্থাু যেরূপ মুখ সকল অঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
কয়, তন্রপ পুর্ণবিষ্ভা এবং উত্তম গু৭ কম্মও স্বভাবযুক্ত হইলে, মনুষ্যজাতি উত্তম 

ব্বাহ্মণ (বলিয়৷ কথিত হন)। যেহেতু পরমেশ্বর নিরাকার হওয়াতে তাহার মুখাদি অঙ্গই 
নাই, তখন মুখ আদি হইতে উৎপন্ন হওয়] বন্ধ্যা সর পুত্রের বিবাহ হওয়া সদৃশ অসম্ভব | 

অপরস্ত যদি মুখাদি অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি হইত ভবে, উপাদান কারণের সদৃশ 

ব্রাহ্মণাদিরও আকুতি মুখের সদৃশ অবশ্য হইত অর্থাৎ যেরূপ মুখ বর্ত,লাকার তক্রপই 

উহাদিগের শরীরও বর্ত,লকা রযুক্ত হইত, ক্ষত্রিয়গণের শরীর ভূজাসদৃশ, বৈশ্যগণের উরু- 

তুল্য এবং শুদ্রগণের শরীর পদসদূশ আকারযুক্ত হওয়া আবশ্যক্।  পরস্ত ) এরূপ 
ভয় ন।। আর যদি কেহ তোমাকে প্রিজ্ভীসা করে যে সেই সকল লোক যাহারা মুখাদি 

অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন উহীদ্িগেরই নাম ব্রাঙ্গণ হউক পরম্থ তোমার নহে, 

কারণ সাধারণ লোকে ধেরূপ গর্ভাশয় হইতে উৎপন্ন হম. ভূমি তন্রপ হইয়া থাক। 

মতএব ) ভুমি মুখাদি হইতে উৎপন্ন না হইয়া কিজন্য ব্রান্মণাদিসংজ্ঞার অভিমান 



৮৬ সত্যার্থ প্রকাশ । 

করিতেছ 9 এইজন্য তোমার কথিত অর্থ ব্যর্থ হইয়া যায়। এন্ারণ আমার যে অর্থ 

তাহাই সত্য । এইরূপ অন্যত্রও কথিত আছে যথা ৪ 

শুদ্রে ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাক্মণশ্চেতি শুদ্রতাম্ । 
ক্ষত্রিয়াজজাতমেবস্ত বিদ্যাদবৈশ্যাত্বঘৈৰ চ ॥ মনঃ ১০৩৫। 

শৃদ্কুলে উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্টের তুল্য গুণ, কর্ম স্বভাবধুক্ত হইলে 

এ শুদ্র, ব্রা্গণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য হইয়া যায়। তত্ত্রপ যে ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় অথব। 

বৈশ্বকুলে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার, গুণ কণ্ম স্বভাব শুদ্রসদূশ হইলে সে শুক্র হইয়া 

ষায়। এইরপে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্মকুলে উৎপন্ন হইয়াও, কেহ ব্রাহ্মণ অথবা শুত্রের সদৃশ 

হইলে সে, ব্রাহ্মণ বা! শুদ্রও হইয়। ধায় । অর্থাৎ চারি বর্ণের মধ্যে যে স্ত্রী অথবা পুরুষ 

যে যে বর্ণের সদৃশ হইবে সে সেই সেই বর্ণের মধ্যে গণনীয় হইবে । 

ধর্মচর্যযয়৷ জঘন্যো বণণঃ পূর্ব পুর্ববৎ বর্ণমাপদ্যতে 
জাতিপরিবৃত্তৌ ॥ ১॥ 

অধর্মচর্যযয়া পুর্বে বর্ণে জঘন্যৎ জঘন্যৎ বর্ণমাঁপস্যাতে 
জাতিপরিবৃত্তৌ ॥ ২। 

ইহা আপক্তন্ম সূত্র । ধণ্মাচরণ দ্বারা নিকৃষ্ট বর্ণযুক্ত পুরুষ নিজ্ঞাপেক্ষা উত্তম উত্তম 
বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং সে যে বর্ণের ঘোগ্য হইবে সেই বর্ণে গণনীয় হইবে । 

তদ্ধপ অধন্মীচরণ দ্বার! পুর্বব অর্থাৎ উত্তম বর্ণবিশিষ্ট মনুষ্য, নিক্গাপেক্ষা নিন্ম নিম্ন বর্ণ 

প্রাপ্ত হয়, এবং সেই বর্ণে গণনায় হইবে ৷ যেরূপ পুরুষ যে যে বর্ণের যোগ্য হয়, তঙ্মপ 
স্্রীলোকেরও ব্যবস্থ। বুঝিতে হইবে । উহ? দ্বারা কি সিদ্ধ হইতেছে ? অর্থাৎ এইরূপ হইলে 
সকল বর্ণ নিজ নিজ্জ গুণ, কণ্ম্ন স্বভাবযুক্ত হইয়া বিশুদ্ধভাবে অবস্থান করিবে । ভার্থা€ 
ব্রাহ্মণ কুলে কেহ ক্ষত্রিয়. বৈশ্য, অথবা শুদ্রের সদৃশ না থাকে, এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র 
বর্ণও বিশুদ্ধ থাকে অর্থাৎ বর্ণসঙ্করতা প্রাপ্ত ন৷ হয় । খহার দ্বারা কোন বর্ণের নিন্দা বা 
অযোগাতা হইবে না । (প্রশ্ন) যদি কাহারও একমাত্র পুক্র অথবা পুরী থাকে ও সে অপর 
বর্ণে প্রবিষ্ট হয় তবে, ( ভাহার ) মাতা বা পিতার সেবা কে করিবে এবং বংশোচ্ছেদনও 
হইয়া যাইবে । অতএব ইহার কিরূপ ব্যবস্থা, হওয়। আবশ্যক ? (উত্তর) কাহারও সেব! 
ভঙ্গ অথবা ধংশোচ্ছেদ হইবে ন!; কারণ তাহাদিগকে নিজ বালক ও বালিকার পরিবর্তে 
স্ববর্ণ যোগ্য অপর সন্তান বিদ্ভাসভ! ও রাজসভার ব্যবস্থানুসারে দেওয়া হইবে । ন্ুতরাং 
কোনরূ” অবাবস্থা হইবে না। এইরূপ গুণ ও কণ্ম্ম দ্বারা বর্ণব্যবস্থা। কন্তাগণের ১৬ বধে 
এবং পুরুষদিগের ২৫ বর্ষে পরীক্ষা দ্বার! নিয়ত নির্ধারিত কর! কর্তব্য । এবং এইরূপ 



চতুর্থ সমুলাম। ৮৭. 

ক্রমানুস।রে অর্থাৎ ত্রাঙ্গণবণের ত্রান্ষণী, ক্ষত্রিয়বর্ণের ক্ষত্রিয়, বৈশ্ুবর্ণের বৈশ্য এবং 
শুদ্রবর্ণের শুদ্রার সহিত বিবাহ হওয়া কর্তব্য । তাহ। হইলেই আপন আপন বর্ণের 
কর্ম এবং পরস্পর প্রীতিও যথাযোগা থাকিবে । এই চারি বর্ণের কর্তব্য কশ্দন এবং 

গুণ এইরূপ £- 

অধ্যাপনমধ্যয়নৎ যজনৎ যাজনং তথা : 
দানৎ প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাঙ্গণানামকপ্পয়ৎ মন্ুঃ ১। ৮ 
শন দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেৰ চ। 
জ্ঞানৎ বিজ্ঞানমাস্তিক্যৎ ব্রন্মকর্ম স্বভাবজম, 

ভঃ গীঃ ॥ অঃ ১৮। শ্লো ৪২॥ 
ব্রাহ্মণের পঠন, পাঠন, যচ্জ্ব করা ও করান, দান দেওয়া এবং লওয়া ( প্রতিগ্রহ 

স্বাকার কর!) এই ছয় কশ্ম । (পরন্থ “প্রতি গ্রহঃ প্রতাবরঃ”-মনু) অর্থাৎ প্রতিগ্রহ স্বীকার 

কর! নীচ কার্য, ইহ! (মন্ন বলেন) । (শমঃ' মনের দ্বারা অসশ কাধ্যের ইচ্ছা পর্যান্ত না 

করা এবং উহাকে (মনকে) অধন্মে কখনও প্রবৃত্ত হইতে না দেওয়া; (দমঃ) কর্ণ এবং 

চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়দিগকে অন্যায়াচরণ হইতে নিবারণ করিয়া, ধশ্মপথে প্রবর্তিত করা; 

(তপঃ) সদা ব্রহ্মচারী জিভেন্দ্রিয় হইয়া ধন্মানুষ্ঠান করা ; ( শৌচং ) ( ঘথা )--. 

অন্ভিরগাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি। 
বি্ভাতপোভ্যাৎ ভূতাত্্। বুদ্ধিজ্ঞানেন শুধ্যতি ॥ 

মন্ঃ ৫। ১০৯ ॥ 

জল দ্বারা বাহ অঙ্গ, সত্যাচার দ্বা%া মন, বিদ্যা! এবং ধন্মানুষ্ঠান দ্বারা জীবাত্স॥ এবং 

জ্ঞান ছার বুদ্ধি পবিত্র হয়। ভিতরের রাগ ঘ্বেষাদ দোষ এবং বাহ মল দুর করতঃ 
স্টন্ধ থাকা অর্থাৎ সত্যাসত্যের বিবেক পুর্ববক সত্যের গ্রাচ্ণ এবং অসত্যের ত্যাগ দ্বারা 

নিশ্চয় পবিত্র হইয়! থাকে । (ক্ষান্তি) অথাৎ নন্দ! স্তাত, স্থখহ্ঃখ, শীতোষ, ক্ষুধা, 

তৃষণ॥ ভানি লাভ মানাপমান আদি, হয শোক পরিতাগ করতঃ, ধশ্মে দৃঢ়নিশ্চয় থাকা 

( আর্জব ) কোমলতা. নিরভিমান, সরলতা, সরল স্বভাব রক্ষা করা এবং কুটিলতাদি 

দোষ পরিহার করা : জ্ঞান ) সমগ্র বেদাদ্দি শান্তর সকলকে সাঙ্গোপাঙ্গসহ':পাঠ করতঃ 

পাঠন বিষয়ে সামর্থা, বিবেক ও সত্যনির্ণয় যে বস্তু যেরূপ: অর্থাৎ জড়কে জড় এবং 

চে 5নকে চেতন জান ও স্বীকার করা ; ( বিজ্ঞীন ) পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পরাস্ত 
পদের বিশেষভাবে জ্ঞাত হইয়। উহণাদিগের দ্বার যথাযোগ্য উপকার গ্রহণ করা, 



৮৮ সত্যার্থ প্রকাশ । 

(আস্তিক্য) বেদ, ঈশ্বর, মুক্তি, পৃর্বব ও পরজন্ম, ধর্ম, বিদা, সতসঙ্গ ; মাতা পিত। আচার্য 

এদং অতিথিগণের সেবা কখন ত্যাগ করিবে না এবং কখনও উহাদ্দিগের নিন্দা করিবে 

না । এই পঞ্চদণ কার্ধা ও গুণ ব্রাঙ্গণবর্ণস্থ মন্ুম্থোর অবশ্য হওয়। কর্তব্য ॥২॥ ক্ষত্রিয় 

প্রজানাৎ রক্ষণৎ দানমিজ।ধ্যয়নমেবচ | 

বিষয়েঘ প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥ 
মনু ॥ ১॥ ১। ৮৯ ॥ 

শৌর্য্যৎ তেজে। ধৃতিদর্ণক্ষাৎ যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্। 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রৎ কর্ম স্বভাবজম্ ॥ 

ভঃ গীঃ॥ অং ১৮। শ্লোক ৪৩ ॥ 
স্ায়ানুসারে প্রজারক্ষা অথাণ পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া শ্রষ্টপুরুষগণের সৎকার 

এবং ছুষ্টগণের “রক্ষার কর।, সব্ধ্ব প্রকারে সকলকে পালন কর!, দান শর্থাৎ বিদ্া ও 

ধন্মপ্রবৃত্তি এবং স্ুপাত্রের সেবাতে ধনাদি পদার্থের ব্যয় করা, (ইজ্য। ) অগ্নিহোত্রাদি 

য্জানুষ্ঠান করা. (অধ্যপ্নন) বেদাদি শাস্ত্রের পাঠ করা ও বিষয় সকলে আসক্ত না হইয়া, 

এবং জিতেক্দ্রিয় থাকিয়! সদ শরীর এবং আম্ম। গ্বারা বলবান থাকা ॥১॥ ( শোষ্যং ৷ 

শত সহজ্মের সহিত একাকা যুদ্ধ করিত ভয় নাঁ পাওয়া, ( তেজ; ) সদা তেজস্বা অর্থাৎ 
দীনতারহিত প্রগলভাবে দৃটত। অবলম্বন করতঃ অবস্থান করা, € ধৃতি ) ধৈর্যযবান হওয়া, 
( দাক্ষা) রাজ! এবং প্রজাসম্বন্ধীয় ব্যবহার এবং সকল শান্সে অতি চতুরতা 

প্রকাশ করা, (যুদ্ধে) ঘুদ্ধে ও দৃঢ়ভাবে নিঃশঙ্ক থাকিয়া কখন পরাজ্মুখ ন। হওয়! 
আমথব!। পলায়ন করা, অর্থাৎ এইরূপ যুদ্ধ করা যাহাতে নিশ্চিত বিজয় ভইবে, এব' 
নিজকে রক্ষা করতঃ অথব। নিজকে পলায়নরূপ দেখাইয়। শক্রুদিগকে প্রতারণ। 
কগতঃ, যাহাতে জয় হয় তদ্রপ করা, (দান ) দানশীলত। রক্ষ। কর! ;: এবং (ঈশ্বরভাব) 

পক্ষপাতরহিত হইয়! সকলের সহিহ যথাযোগ্য ব্যবহার কর, বিচার করা, এবং প্রতিজ্ঞ! 

পুর্ণ কর। ও কখন উহার ভঙ্গ হইতে না দেওয়।। এই একাদশ ক্ষত্রিয় বর্ণের গু৭ 

ও কল্ম হইয়। থাকে ॥২॥ বৈশ্য 2-- 

পশুনাৎ রক্ষণং দাঁনমিজ্যাধ্যয়নমেবচ | 
ৰণিক্পথৎ কুসীদৎ চ বৈশ্যন্ত কষিমেবচ ॥ মন্তুঃ ॥১।৯০ 

( পশুরক্ষ। ) গো প্রস্তুতি পশুদিগের পালন ও বদ্ধন করা, (দান) বিস্তা এবং 
ধর্ম বৃদ্ধি করিবার ও করাইবার জন্য ধনাদির ব্যয় করা, (ইজ্যা) অগ্নিহোত্রা্দ 
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বজ্ঞানুষ্ঠান করা; (অধ্যয়ন) বেদাদি শান্্রপাঠ করা; € বণিক্পথ ) সর্ববপ্রক!র 
ব্যবন! করা ; ( কুসীদ ) 81৬।৮।১০।১২1১৬ অথব! ২০ আন। অর্থাৎ পাঁচ দিকার অধিক 
ব্যাজ এবং মূলের অর্থাৎ এক টাকা দিয়া শতবর্ষ গত হইলেও ছুই টাকার অক সুদ 

না লওয়া এবং না দেওয়। ; এবং (কৃষি) ক্ষেত্রকর্ষণ করা; এই সকল বৈশ্বের গুণ 

ও কর্ম ॥ শূদ্র 2 

একমেৰ তু শুড্রন্ত প্রভৃঃ কর্ম সমাদিশৎ । 
এতেষামেব বর্ণানাৎ শুশ্রধামনসূয়য়! ॥ মনত ১। ৯১ ॥ 

শূত্রের উচিত যে নিন্দা ঈর্ধ। ও অভিমানাদি দোষ সকল ত্যাগ করিয়া, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
এবং বৈশ্যদিগের :যথাবৎ নেব! করা, এবং তন্দশরাই নিজের জীবিকা নিবর্বাহ কর! এবং 
ইহাই একমাত্র শুদ্রের গুণ ও কন । এইরূপে সংক্ষেপতঃ, যে যে বর্ণের গুণ কণ্্ন যাহাতে 
থাকিবে তাহাকে সেই সেই বর্ণের অধিকার প্রদান করিলে, সকল মনুষ্যই উন্নতিশীল 

হইতে পারে । কারণ উত্তমবর্ণের তয় হইবে যে, আমার সন্তান মূর্খন্বাদি দোষযুক্ত হইলে 
শৃক্র হইয়! যাইবে, এবং ( এইরূপে ) সন্তানেরও ভয় হইবে যে, যদি আমি উক্ত আচার 
ব্যবহার এবং বিস্তাযুক্ত না হই, তবে আমাকে শুদ্র হইতে হইবে । এইরূপে নীচ বর্ণের 
ও উত্তম বণশ্থ হইবার জন্য উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে! থিষ্ভা এবং ধর্ম প্রচারের অধিকার 
ব্রাহ্মণকে দিবে, কারণ পুর্ণবিদ্বান্ এবং ধান্মিক হওয়ায় উক্ত কার্য্যের তিনিই যথাযোগ্য 
অনুষ্ঠান করিতে পারেন । ক্ষত্রিয়কে রাজ্যের অধিকার প্রদান করিলে কদাপি রাজ্যের 
হানি বা বিদ্ব হয় না। পশুপালনাদির অধিকার বৈশ্বেরই :হওয়ী উচিত, কারণ সেই 

এই কাধ্য উত্তমরূপে করিতে পারে । শদ্রের সেবাধিকার এই জন্য আছে যে তাহারা 

বিগ্ভারহিত এবং মূর্খ হওয়ায় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কার্য কিছুই করিতে পারে ন৷ কিন্তু 
শারীরিক কার্য সকল সম্পাদন করিতে পারে । এই প্রকারে বর্ণদিগকে নিজ নিজ 
অধিকারে প্রবৃত্ত করা রাজ। আদির কর্তব্য কীষা | 

বিবাহের লক্ষণ 1 

ব্রন্মোদৈব স্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যত্তথাইহস্থরঃ | 
গান্ধর্বো রাক্ষনশ্চৈৰ পৈশা চশ্চাষ্টমোইধমঃ ॥মনুঃ ৩।২১ 

বিবাহ অষ্টবিধ হইয়। থাকে । প্রথম ত্রান্গ, দ্বিতীয় দৈব, তৃতীয় আর, চতুর্থ 

প্রাজাপত্য, পঞ্চম আস্বর, ষষ্ঠ গান্ধবর্ধ, সপ্তম রাক্ষস এবং অষ্টম পৈশাচ। এই সকল 

বিবাহের এইরূপ ব্যবস্থা যথা :-_বর ও কন্যা, উভয়ে যথাবৎ ব্রহ্মচর্ধ্য দ্বার! পূর্ণবিদ্বান, 
ধার্পিক এবং সুশীল হইলে, উহাদিগের প্রসঙ্গত! সহকারে বিবাহ হওয়াকে 'ক্রান্গ” বিবাহ 

১ 
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ধলা যাঁয়। বিস্তৃত য্ঞকালে খত্বিক নিজ কার্য্য করিতেছেন এমন সময় জাঙাতাঁকে অল- 
ক্কারযুক্ত কন্ঠাদানকে “দৈব” ; বরপক্ষ হইতে কিছু ( ধন্মার্থে, স্বার্থ জন্য নহে, যথা এক ব 
ছুই গোমিথুন যজ্ঞার্থ) গ্রহণ করত; বিবাহ হওয়াকে "ন্সার্ষ” বিবাহ কছে। উভণের 
বিবাহ ধশ্ম বৃদ্ধির জন্য হওয়ার নাম “প্রাজাপত্য” । (কন্যার জ্ঞাতি) এবং কন্যাকে অথব। 

বরকেও কিছু দিয়। বিবাহ হওয়াকে “আম্মর” কহে । অনিয়মও অসময় কোন কারণ 

বশতঃ, বর ও কন্যার পরস্পর ইচ্ছাপুর্ববক সংযোগকে “গান্ধর্বব” কহে। ( হত্যা, ছেদন, 

ভেদন ও ) যুদ্ধ ক.রয়া বলাতকার দ্বার! অথাৎ বলপুব্ধক কন্যা! গ্রহণ ( ব! হরণ ) করাকে 

“রাক্ষস” বিবাহ বলা যায়। শয়িতা অথবা মদমত্ত! কন্যার সহিত বলাতকার(পূর্রবক)সংযোগ 

করাকে “পৈশাচ” (বিবাহ ) কহে। এই সকল বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহ সর্বে্বাৎকৃষ্ট 
দৈব ও প্রাজাপত্য মধ্যম ; আধ, আন্মবর এবং গান্ধর্ব নিকুষ্ট ; রাক্ষস অধম এবং পৈশাচ 

$ অধমাধমও ) মহাভ্রষ্ট হইয়া! থাকে । এজন্য এইরূপ নিশ্চয় রাখিতে হইবে, যে বিবাহের 

পূর্বেব বর এবং কন্যার একান্তে অর্থাৎ নিজ্জনে কর্ন মিলন হওয়। কন্তব্য নহে, কারণ 

যুবাবস্থায় স্ত্রী ও পুরুষের একান্তবাস অতি দপোষাবহ । পরস্ত, যখন কন্যা বা বরের 
বিবাহের সময় ( উপস্থিত ) হইবে, অর্থাৎ যখন ব্রক্ষচর্ধ্যাশ্রম এবং বিছা! পূর্ণ হইবার 
এক বণসর অথব! ছয় মাস শাবশিষ্ট থাকিবে তখন, উক্ত কন্যা, এবং কুমারের প্রতিবিদ্ধ 

অর্থাৎ “ফটৌগ্রাফ” ( গ্রহণ করিয়। ) কন্যাদ্িগের শধ্যাপিকার নিকট কুমারদিগের. 

এবং কুমারদিগের অধ্যাপকের নিকট কুমারীদিগের প্রতিকৃতি প্রেরণ করিবে । যাহা- 

দিগের রূপের এঁক্য হইবে, উহাদিগের ইতিহাস অর্থাৎ জন্ম হইভে ততদিন পপ্যস্ 

কালের জীবনচরিতের:পুস্তক তাহাদের অধ্যাপকের আনাইয়! দেখিবেন। উভয়ের গুণ, 
কণ্ম স্বভাব সদৃশ হইলে যাহার সহিত যাহার বিবাহ হওয়। যোগা অর্থাৎ উচিত বুঝ! 

যাইবে, সেই সেই পুরুষ এবং কন্যার প্রতিবিদ্ব এবং জীবনচরিত কন্য। এবং বরের হস্তে 
প্রদান করিবেন এবং কহিবেন যে এবিষষে তোমাদের যেরূপ অভিপ্রায় হয়, চাহ। 
আমাকে বিদিত করিবে । যখন উভয়ের বিবাহ করার অভিপ্রায় নিশ্চয় হুইবে তখন 
এঁ উভয়ের সমাবর্তন এক সময়ে হইবে । যদি উভয়েই অধাপকগণের সমক্ষে বিবাহ 

করতে চাহেন, তাবে সেই স্থলে, অন্যথা কন্যার মাত। এবং পিভার গৃহে বিবাহ হওর। 
কর্তব্য । সমক্ষে বিবাহ হইলে অধ্যাপকগণ অথব! কন্যার মাতাঁপিত। প্রস্ততি ভদ্র পুরুষ- 
দিগের সমক্ষে বর এবং কন্যার পরস্পর কথোপকথন ও শাস্ট্ার্থ করান হইবে । আর যদি 

কেহ কোন গোপনীয় ব্যবহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে চাহে, তাহাও সভামধ্যে লিখিয়! 

এক অপরেব হস্তে দিয়! পশ্মোত্তর করিবে । যখন উন্তষ়ের মধ্য বিবাহ করিবার জন্য তৃঢ 
প্রেমজস্মিবে তখন হইতে তাহাঁদিগের ভোজন বা পানাদি বিষয় উত্তম (উচিত) প্রবন্ধ 

হওয়া কর্তবা, যাহাতে উভাদিগের পুর্ববানুষ্ঠিত ব্রর্থচর্য্য ও বিষ্ভাধ্যয়নরূপ তপশ্চধ্যা ও কষ্ট 
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দ্বারা ভূর্ববলত। ঘটিয়াছিল তজ্জপ্ত শরীর যাহাতে চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া অল্লদিনেই পুষ্ট 
হইয়া হায়। পরে যে.দিবস কন্যা রজন্বল! ভইয়া শুদ্ধ হইবে, তখনবেদী এবং মণ্ডপ রচন! 
করিয়া, অনেক স্ুগন্গাদি দ্রব্য এবং :ঘ্বতা্দ দ্বারা হোম তথা বিদ্বান পুরুষ এবং 

স্রীলোকদিগের যথাযোগ্য সকার করিবে । তৎপরে যে দিবস খড়ু দানের যোগ্য 
সময়ে বুঝিবে সেই দিবস “সংস্কার বিধি” পুস্তকস্থ বিধির অনুসারে সকল কম্মী করিয়া 
মধ্যরাত্রিতে অথবা দশ ঘটিকার সময় প্রস্তাবে সকলের সমক্ষে পাণিগ্রহণ পূর্বক 
বিবাহবিধি পুর্ণ করিয়া, নির্জনে অবস্থান করিবে। পুরুষের বীর্ষ্যস্থাপন এবং স্ত্রীর 
বীর্স্যাকর্ষণ বিষয়ে যে বিধি আছে, তদনুসারে উভয়ে কাধ্য করিবে । যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্যের 
বীর্য বার্থ হইতে দিবে না, কারণ উক্ত বীর্যা এবং রজঃ হইতে শরীর উৎপন্ন হইলে 

মপুর্ধব ও উত্তম সম্ভান জন্মে । গর্ভাশয়ে বীর্য্য পতিত হইবার সময় স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ে 
স্থির থাকিয়া নাসিকাভিমুখে নাসিকা এবং নেত্রসমক্ষে নেত্র রাখিবে, অর্থাৎ শরীর 

সরল রাখিয়া, অতি প্রসন্নচিত থাকিবে, এবং কম্পিত হইবেনা। পুরুষ নিজ শরীর 
শিথিল রাখিবে। স্ত্রী বীর্ষ্য প্রাপ্তির সময়, অপান বায়ু উদ্ধে আকর্ষণ করিবে, এবং 

যোনি সঞ্চোচ করতঃ, বীর্য আকর্ধণ করিয়া গর্ভাশয়ে স্থাপিত করিবে । পশ্চাৎ উভয়ে 
বিশুদ্ধ জলে স্লান করিবে । % গর্তস্থিত বিষয়ে বিছুষী স্ত্রীর উক্ত সময়েই পরিজ্জান হয়, 

পরস্ত এক মাস পরে পুনরায় রজন্বলা না হইলে সকলেরই উহার নিশ্চয় জান হইয়া 
যায়। গর্ভন্নান করিয়া পূর্ব্ধ রক্ষিত শীহল দুগ্ধ, ঠ, কেশর, মশ্বগন্ধ!, ছোট এলায এবং 
সালমমিশ্রী মিশ্রিত করিয়া যথারুচি উভয়ে পান করিয়া, স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ শযাষ 

শয়ন করিবে। প্রত্যেক গভাধান ক্রিয়ার সময় এইরূপ বিধির মন্ুঙ্টান করা উচিত । 
পরে একমাসেও রজস্বল! না হওয়াতে গর্ভাধানের নিশ্চয় হইলে, সেই সময় হইতে একবধ 

পর্য্স্ত কখন স্ত্রী ও পুরুষের পরম্পর সমাগম হইবে না । কারণ সমাগম না! করিলে সন্তান 
উত্তম হয় এবং পরে অন্য সন্তানও তত্রুপ হইয়৷ থাকে, অন্যথা, বীর্য্য ব্যর্থ হয়, উভয়ের 
আয়ু হ্রাস হয়, এবং নানাপ্রকার রোগ উপস্থিত হয়। পরস্ত উভয়ের মধ্যে বাহক 

প্রেমালাপাদি ব্যবহার অবশ্য অবশ্ঠ রক্ষা করিবে । বীর্ধযস্থিতি করিয়া! এবং স্ত্রী-গভরক্ষা 

করতঃ, উভয়ে এরূপ ভোঞ্জন ও আচ্ছাদন বাবহীর করিবে ষে কোনরূপে যেন স্প্রে 

পুরুষের বীর্যা নষ্ট না হয়, এবং স্ত্রীগর্ভে বালকের শরীর অত্যুন্তম রূপ, লাবণ।, পুষ্টি, বল 
ও পরাক্রমযুক্ত হইয়া দশ মাসে ভূমিষ্ট হয়। চতুর্থ মাসে বিশেষরূপে এবং অষ্টম মাসের 
পরে অতিশয় সতর্কতাবে গর্ভরক্ষা করা আবশ্যক | গর্ভবতী স্ত্রী কখন রেচক, রুক্ষ, মাদক 

ব্য, বল ও বুদ্ধিনাশক পদার্থ প্রভৃতি সেবন করিবে ব1। পরস্ত ঘ্বৃত, দুগ্ধ উত্তম তুল, 
সস শী অন সপ, আপ ০ আপস সপ ০ 

* এ সকল গোপনীর কথা । এইজন ইহা হইতে সমং হইতে সমগ্র বুঝিয়! লইতে হইবে। বিশেষ লেখা 

উচিত নছে। 



১০ সভ্যার্থ প্রকাশ । 

'গোধুম যুগ:ও মাসকলাই প্রভৃতি অন্ন ভোজন ও পান করতঃ, , দেশ ও কালানুসাতর 
যুক্তি পূর্ববক কাধ্যানুষ্ঠান করিবে । গর্ভ সময়ে ভুইটি সংঙ্কার আছে। প্রথমতঃ চতুথ 
মাসে পুংসবন, এবং দ্বিতীয়তঃ অস্টম মাসে সীমস্তোগ্গয়ন যথাবিধি করিবে । সম্ভানেব 
জম্ম হইলে স্ত্রীর এবং বালকের শরীর অতি সাবধানে রক্ষা করিবে। অর্থাৎ প্রথমেই 

গুঠীপাক অর্থাৎ সৌভাগ্য শুঠীপাক প্রস্ত* করিয়া রাখিবে । উক্ত সময়ে সুগন্ধযুক্ত উ্ণ 
( অর্থাৎ কিঞ্চিৎ উঞ্) জলে স্ত্রী স্নান করিবে এরং শিশুকেও স্নান করাইবে। তৎপশ্চাৎ 
নাড়ীচ্ছেদন হইবে অথণৎ শিশুর নাভিমূল নাড়ীর গ্রন্থি এক কোমল সুত্র দ্বার! বাঁধিয়। 

৪ অঙ্গুল ছাড়িয়া উহা এবূপে করিয়া কাটিবে যে শরীরের এক বিন্দুও রক্ত পতিত হইবে 
না। তদনন্তর উক্ত স্থান শুদ্ধ করিয়া প্রসূতির গৃহের দ্বার মধ্যে স্বগন্ধাদি দ্রব্য ও 

ঘ্তাদি দ্বার হোম করিবে । তণুপশ্চাৎ পিতা শিশুর কর্ণে “বেদোসীতি” অর্থাৎ 
তোমার নাম বেদ হয় শুনাইয়া, ঘ্ুত এবং মধু লইয়া স্বর্ণশলাক দ্বার! জিহ্বার উপর 
“৮” এই অক্ষর লিখিয়! মধু এবং স্বৃতযুক্ত শলাকাদ্ধারা লেহন করাইবে, এবং পরে 

উহার মাতাকে প্রদান করিবে । ভুগ্ধপান আবশ্যক হইলে, উহার মাত। পান করাইবে। 

মাতার ছুগ্ধ না থাকিলে, কোন স্ত্রীকে পরীক্ষা করিয়া তাহার ছুগ্ধ পান করাইবে । পরে 

পর পবিত্র গৃহে ( যেখান বায়ু পরিশুদ্ধ হইবে ) প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে সুগন্ধ 

প্রত দ্বার! হোম করতঃ, প্রসূতি এবং শিশুকে রাখিবে। ছয়দিন পর্যস্ত শিশু মা তৃুগ্ধ 
পান করিবে, এবং স্ত্রাও নিজ শরীরের পুষ্টির জন্য নানাপ্রকারের উত্তম ভোজন করিবেও 
যোনি সঙ্কোচাদি করিবে । ষ্ঠ দিনে স্ত্রী প্রসূত গৃহ হইতে বিনির্গত হইবে,এবং শিশুর ভুগ্ধ- 
পানের জন্য ধাত্রী রাখিয়া দিবে । এ (ধাত্রীর) ভোজন ও পানীয় উত্তমরূপে করাইবে । 
ধাত্রী শিশুকে স্তনপান করাইবে এবং পালনও করিবে । কিন্তু মাতা শিশুর প্রতি সম্পূর্ণ 
দৃষ্টি রাখিবেন যাহাতে পালন বিষয়ে কোন প্রকার অন্তচিত ব্যবহার ন। হয়। প্রসূতির ছুষ্ধ 
বন্ধ করিবার জন্য, স্ত্রীর স্তনের অগ্রভাগের উপর এরপ প্রলেপ দিবে যাহাতে ছুগ্ধশ্াব 
শাহয়। পান ভোজনাদি তত্রপই যথাযোগ্য করিতে হইবে । পশ্চাৎ “সংস্কার বিধির” 
রীতি অনুসারে নামকরণাদি সংস্কার করিতে হইবে । স্ত্রী পুনরায় রজস্বলা হইয়া! শুদ 
হইবার পর. যথাসময় উক্ত প্রকারে খতু দান করিবে । 

খতুকালাভিগানী স্যাৎ ত্বদারনিরতঃ সদা । 
গর্থবর্জং ব্রজেচ্চৈনাৎ তদ্ত্রতো রতিকাম্যয়। ॥ 

মনঃ ৩॥ 8৫॥ 
নিন্দ্যাম্ব্টাস্ত চান্যা্ম স্ত্িয়ো রাততিষু বর্জয়ন্। 
ব্রন্ষচাষ্যেব ভবতি যন্ত্র তত্রাশ্রমে বসন ॥ 

মনঃ। ৩। ৫০. 



চতুর সমুল্লাস। ৯ 

ধিনি নিজন্ত্রীতে প্রসন্ন থাকেন এবং নিষিদ্ধ রাত্রিতে স্ত্রী হুইতে পৃথক থাকিয 
নি হয়েন তিনি, গৃহস্থ হইলেও ব্রহ্মচারীর সদৃশ । 

সস্তৃষ্টে। ভার্ায়। ভর্তা ভত্র ভার্ষ) তখৈৰ চ। 
যন্মিন্নেব কূলে নিত্যং কল্যাণৎ তত্র ৰৈ প্রুবম্ ॥ ১॥ 
যদি হি স্ত্রী ন রোচেত পূমাৎসন্ন প্রখোদয়েৎ। 
অএমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনৎ ন প্রবর্ততে ॥ ২॥ 
স্ত্রিয়ান্ত রোচমানায়াৎ সর্থৎ তদ্রোচতে ক,লন, | 
তহ্যাতত্বরোচমানায়াৎ সর্বমেৰ ন রোচতে। ত॥ ৩॥ 

মন । ৩ ৬০-৬৩২। 

যেকুলে ভাষ্যার উপর স্বামী এবং স্বামীর উপর পত্বী অতান্ত প্রসন্ন থাকে, সেই 

কুলেই সমস্ত সৌভাগ্য এবং এশ্রধ্য নিবাস করে । যেখানে কলহ হয়, সেই স্থলে 

দুর্ভাগ্য এবং দারির্র্য স্থির ভাবে অবস্থান করে ॥ ১॥ যদ্দিস্ত্রীর স্বামীর উপর শ্ীতি 

না হয় এবং সে পতিকে প্রসন্ন না করে. তাহ। হইলে পতির অপ্রসন্নতা বশতঃ কাম 

উৎপন্ন হয় না ॥২॥ স্ত্রীর প্রসন্গতাবশতঃ সমগ্র কুল প্রসন্ন হয়, তাহার অপ্রসন্গতা- 

বশতঃ সমস্ত কুলই হাপ্রসন্ন অর্থাৎ দুঃখদায়ক হইয়। থাকে ॥ ৩ ॥ 

পিতৃতিভ্র তৃভিশ্চৈতাঃ পতিভিদে বরৈস্তথা । 
পৃজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বনুকল্যাণমীপ ্ুভিঃ ॥ ১। 
ষত্র নার্ধ্যস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। 
যত্রেতান্ত ন পুজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাহফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২ ॥ 
শোচন্ত্বি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম.। 
ন শোচন্তি তু যত্রেতা বদ্ধতে তদ্ধি সর্বদা ॥ ৩॥ 
তস্মাদেতাঃ সদা প্জ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ । 
ভূতিকামৈ ন 'রৈর্নিত্যৎ সৎকারেষুৎসবেষু চ ॥ ৪ | 

মনঃ। ৩। ৫৫৫৭1 ৫৯। 
পিতা, ভ্রাতা, পতি. এবং দেবর স্ত্রীগণকে সকার করিয়।! ভূষণাদি সবার প্রসঙ্গ 

রাখিবে, যেহেতু যাহাদিগেরা বুকল্যাণ কামন। করিবে তাহারাই এন্ূপ করিবে ॥ ১॥ বে 



৯৪ সত্যার্থ প্রকাশ । 

গৃহে স্রীলোকের সশুকার হয়, সে গৃহের পুরুষ সকল বিভ্তাযুক্ত হইয়৷ দেবসভ্ঞা লাভ 

করতঃ, আনন্দে ক্রীড়া করেন ; যেখানে স্ত্রীলোকের সকার না হয় লেগৃহে সমস্ত 

কর্ম নিস্ষল হইয়। থাকে ॥ ২ ॥ যে গুহে বা কুলে গ্ীলোক শোকাতুর হইয়। হুঃখ প্রাণ্ড 

হয় সে কুল শীঘ্ব নষ্ট আুষ্ট হইয়! যায় এবং যে গুছে বা কুলে স্ত্রীলোক আনম্দোৎসাহে 

সর্বনদা পুর্ণ প্রসন্ন থাকে, সে কুল সর্বদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩॥ এই জদ্থ্য এঁশবর্া- 

কামনাবিশিষ্ট লোক সংকার এবং উৎসবের সময়, গ্রীলোককে ভূষণ, বস্ত্র এবং ভোজনাদি 

বারা, নিত্য প্রতি সকার করিবে ॥ ৪ ॥ ইহা! সর্ধধদা মনে রাখিতে হইবে যে এস্থলে 

“পুজা” শব্দের অর্থ “দৎক।র” । দিবারাত্র মধো উভয়ে প্রথম সম্মিলন অথবা! পৃথক 

হইবার সময়ে এক অপরকে “নমস্তে” এইরূপ বলিয়া অভিভাধণ করিবে । 

সদ! প্রহৃষয় ভাবাৎ গৃহকার্যোষু দক্ষয়৷। 
স্ুসংক্ুতোপক্করয়া বায়ে চাসুক্জহস্তয়। ॥ মন ১৫ । ১৫০ ॥ 

স্ত্রীলোকের উচিত যে অন্ঠি প্রসন্নতা সহ সকল গুহকাধ্যে চতুরত। প্রকাশ করিয়া সকল 
পদার্থ সমুহের উত্তম সংস্কার এবং গৃহশুদ্ধি সম্পাদন করিবে. এবং ব্যয় সম্বন্ধে অতাস্ত 

উদ্দারতা প্রকাশ করিবে 'না, অর্থাৎ যথানিয়ম ব্যয় করিবে । সকল পদার্থ বিশুদ্ধ 

বাখিবে এবং এব্ূপ পাক কবিবে, যে উক্ত পৰ্ দ্রব্য সকল ওষধের মত হইয়া! শরীরের 

এবং আত্মার রোগ আনিে না পারে । যাহ যাহ ব্যয় করা হইবে, উহার ষথাযোগা 
হিসাব রাখিয়া স্বামী আদি গুরুজনকে শুনাইবে । ও দেখাইবে )। গৃহস্থ ভূত্যাদির 
নিকট যগাযোগা কাধ্য আদায় করিবে এবং কোন কাধ্য বিকৃত হইতে দিবে ন। | 

স্ত্রিয়ো রত্বান্যথো বিদ্তা। সত্যৎ শৌচং স্মভাষিতম ৷ 
বিবিধানি চ শিস্পানি সমাদেয়ানি সর্বতঃ ॥ মন্ত্র ২। ২৪০ 
উত্তম স্্ী, নান! প্রকার রত, বিষ্ঞা, সত্য পবিত্রতা শ্রেষ্ঠভাষণ এবং নানাবিধ 

শিল্পবিস্তা অর্থাৎ কারুগিরি সর্ববদেশ এবং সকল মনুষোর নিকট হইতে গ্রহণ করিবে । 

সত্যৎ ব্রয়াৎ প্রিয়ৎ ব্রয়ান্নব্রয়াৎসত্যমপ্রিয়ম. | 
প্রিয়ং চ নানৃতৎ ক্রয়াদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ১ ॥ 
ভদ্রৎ ভদ্রমিতি জয়াদ ভদ্রেমিত্যেব বা বদেং। 
শুফবৈরং বিবাদঞ্চ ন কৃর্যযাৎ কেনচিৎ সহ ॥ 

মনত 81 ১৩৮১৩৯। 
পরের হিতকর ( অথচ ) প্রিয় সত্য সর্ববদ! বলিবে। অপ্রিয় সত্য, যথা! কাণাকে 



চতুর্থ সমুললাস। ৯৫ 

কাণা এইরূপ বলিবে না। অপরকে প্রসন্ন করিবার জন্য অন্ত অর্থাৎ মিথ্যা! বলিবে না 
॥ ১ ॥ সর্ববদা ভদ্র অর্থাৎ সকলের হিতকর বাক্য বলিবে। শুক্ষবৈর অর্থাৎ বিনাপরাধে 
কাহারও সহিত বিবাদ বা বিরোধ করিবে না ॥২॥ যাহা অপরের হিতকর হইবে 
ও যদি সে মনে অন্যথ! বা মন্দও ভাবে তথাপি তাহা না বলিয়। ক্ষান্ত হইবে না। 

পুরুষো বহৰো রাজন্ সততৎ প্রিয়বাদিনঃ। 
অপ্রিয়স্য তূ পথস্য বন্ত। শ্রোতা চ তুলল ভঃ॥ 

উদ্োগপর বিদুরনীতি । 
হে ধৃতরাষ্ট্র! এ সংসারে অপরকে সর্ণবদ! প্রসন্ন করিবার জন্ত প্রিয়বাদী প্রশংসক 

তোঘামদকারা লোক আনেক আছে, কিন্কু অপ্রিয় কলাণকর বাক্যের শ্রোতা এবং 

বক্তা অতি*য় ছুল্পভ। কারণ সাধুলোকের কর্তব্য যে, অপরের দোষ উহার সমক্ষে 

বলা, নিজের দোষ স্বীকার করা, এবং পরোক্ষে সর্ববদ। পরের প্রশংসা কর ; এবং 

দুষ্টলোকের ব্যবহার এই যে, সম্মুখে গুণবাদ করিয়া, পরোক্ষে দোষ ঘোষণা করা। 

যঞ্দ্িন মনুষ্য অপরের সম্মুখে নিজের দোষ কীর্বন ন। করে, ততদিন তাহার দোষ 
সংশোধন হইয়া সে গুণবান্ হইতে পারে না। কখন কাহারও নিন্দা করিবে ন! 

যেমন-_ 

“গুণেষু দোষারোপণমন্ত্রয়া”অর্থাৎ “দোষেষু গুণ'রোপণমপ্যসুয়া” “গুণেমু গুণারোপণং 

দোষেষু দোষারোপণঞ্চ স্ত্রতিঃ” । গুণে দোষারোপ এবং দোষে গুণারোপকে নিন্দা, এৰং 

গুণে গুণারোপ ও দোষে দোষারোপকে স্ততি কে । অর্থাৎ মিথাভাবণের নাম নিন্দা 

এবং সত্যভাষণের নাম স্তুতি । 

বুদ্ধিবৃদ্ধিকরণ্যাশু ধন্যানি চ হিতানি চ। 

নিত্যং শাস্থাণ্যবেক্ষেত নিগমাৎ শ্চৈৰ বৈদিকান্ ॥ 

যথা যথা হি পুরুষঃ শান্ত্রৎ সমধিগচ্ছতি। 
তথ! তথ বিজানাতি বিজ্ঞান চাস্ত রোচতে॥ 

মনু) 81 ১৯-৩০ । 

শীত বুদ্ধি, ধন এবং হিতবুপ্দিকারক শান্জ এবং বদ নিত্য শুনিবে এবং স্টনাইবে | 

বক্ষচধ্যাশ্রমে পঠিত বিষয়ের, জ্্রী এবং পুরুষ নিতা বিচার এবং অধাঁপন করিবে ॥ ১ ॥ 

কারণ মন্বধ্য যেরপে শান্ত যথাব€ *জানিজে থাকে, তজপেই তাহার বিদ্ধা। বিষয়ক্ষ 

বিজ্ঞানের বুদ্ধি হয় এবং উহাতে রুচিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 



৬ সত্যার্থ প্রকাশ। 

খবিষত্ঞৎ দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞৎ চ সর্বদা । 

নৃযজ্ঞং পিতৃষজ্ঞৎ চ যথাশক্তি ন হাপয়ে ॥ মনঃ 8২১ 
অধ্যাপনং ব্রহ্মবজ্ঞঃ পিতৃধজ্ঞশ্চ তপ ণৎ। 
হোমাদৈবে! বলির্ভোতো নৃষজ্ঞোইতিধিপুজনম্ ॥ ২ ॥ 

মনুঃ ৩৭০ ॥ 

স্বাধ্যয়েনার্চয়েদৃষীন্ হোমৈ দে'বান্ যথাবিঘি । 
পিত্ন্ শ্রাদ্বৈশ্চ ন্ নেভূত তানি বলিকর্মণ। ॥ ৩॥ 

মনুঃ 1৩1 ৮১ ॥ 

্রহ্মাচর্য সম্বন্ধে দুই যজ্জধ লিখিঠ হইয়াছে । ইহার মধ্যে এক বেদাদি শাস্ত্রের 

গঠন পাঠন, সন্ধোপাসন এবং যোগাত্যাস । দ্বিতীয় দেবযজ্ঞ, ৰিদ্ধানের সঙ্গ ও সেবা, 

পবিত্রতা, দিব্যগুণ ধারণ, দাতৃত্ব এবং বিদ্যোন্নতি সম্পাদন কর। । এই দুই যজ্ঞ সায়ং 

এবং প্রাত্ঃকালে করিতে হয়। 

সায় সায়ং গৃহপতির্নো অগ্নিঃ প্রাতঃ প্রাতঃ সৌমন- 
সন্ত দাতা ॥$। 

প্রাতঃ প্রাতগু'হপতি তে অগ্নিঃ সায়ং সায়ৎ মৌমনসস্য 
দাতা ॥২॥ 

অং কাৎ ১৯। মন্ত্র ৭ মৎ ৩।৪॥ 
তম্মাদহোরাত্রম্ত সংযোগে ত্রাহ্মণঃ সন্ধ্যামুপাসীত। 
উদ্যন্তমস্তৎ যান্তমাদিতামভিধ্যায়ন্ ॥ ৩ ॥ 

যড়বিংশ ব্রাহ্মণে | প্রঃ ৪1 খঃ ৫। 
ন তিষ্ঠতি তু ষঃ পুর্বাৎ নোপান্তে যন্ত্র পশ্চিমাম। 
স শুদ্রবৎ বহিষ্কীর্যযং সরম্মাদ্দিজকর্নমণং ॥ 8 ॥ 

মনুঃ ২১০৩ ॥ 
প্রাত সন্ধাকাঁলে যে হোম হইয়। 'খাকে, উক্ত হত দ্রব্য প্রাতঃকাল পর্যন্ত 

ৰায়ুশুদ্ধি করতঃ হিতকর হয় । ১ ॥ প্রতি প্রাতঃকালে অগ্সিতে ষে হোম কর! যায়, 



চতুর্থ সসৃল্লান । ৯৭ 

উদ্ধ। ছুত দ্রব্য সায়ংকাল পর্যযস্ত বাুশুদ্ধি করতঃ, বল, বুদ্ধি এবং আরোগ্য কারক 

হইয়। থাকে । ২ ॥ এই জন দিব ও রাত্রির সন্ধিকালে অর্থাৎ সুধ্যোদক এবং সৃধ্যোস্তের 
সময় পরমেশ্বরের ধ্যান এবং জগ্মিহোজ্র কার্ধা জবশ্ঠ করা করব্য 1৩৭ সায়ংকালে 

এবং প্রাতঃকালে ষে এই ছুই কার্য না করে তাহাকে, সজ্জনেরা সমস্ত ছিজকাধ্য 

হইতে বহিকৃত করিয়া দিবেন, অর্থাৎ উহাকে শূদ্রবৎ জ্ঞান করিবেন ॥ ৪ ॥ (প্রশ্ন ) 

ত্রিকাল সন্ধ! কি জন্য করিবে না2 (উত্তর) তিন সময়ে সন্ধি হয়না; প্রকাশ এবং 

অন্ধকারের সন্ধি সায়ং এবং প্রাতঃ, এই ছুই সময়েই কেবল হইয়া থাকে । যিনি 

ইহা স্বীকার না করিয়া, মধ্যাহ্নকালে তৃতীয় সন্ধ্যা স্বীকীর করেন তিনি, মধা- 

রাত্রিতেও কেন সন্ধ্যোপাসন করেন না 2 যদি মধ্যরাত্রিতেও করিতে চাহেন তবে প্রতি 

প্রহরে, প্রতি ঘটিকায়, প্রতি পলে এবং প্রতি ক্ষণেও সন্ধি হইয়া থাকে, তখন কেন 
ন। উহাদিগতেও সন্ধ্যোপাসন কর! হয় ? যদি (কেহ) এরূপ করিতে চাহেন তবে, সন্ধ্যো- 

পাসন অসম্ভব হইয়া পড়ে। তদ্যতীত কোন শাস্ত্রে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার প্রমাণ নাই । 
স্থতরাং দুই বেলা সন্ধ্যা এবং অমিহোত্র অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য এবং তৃতীয় কালে নহে। 

আর যে তিন কাল বলা যায়, তাহ! ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের ভেদ বশতঃ হইয়া 
থাকে, অন্ধ্যোপাসনের ভেদ বশত: নহে । তৃতীয় পিতৃষজ্ঞ অর্থাৎ দেব ধাহার! বিদ্বান, 

ঝষি ধীহার। পঠন পাঠনকারী মতা, পিতা, পিতার পিতা প্রভৃতি বৃদ্ধ, জ্ঞানী ও পরম 

যোগীদিগের সেবা করা । পিতৃযজ্জের ছুই ভেদ আছে । প্রথম শ্রাদ্ধ এবং দ্বিতীয় তর্পণ । 
আাদ্ধ অর্থাণড “শরৎ” শব্দের অর্থ সত্য, “শরৎ সতাং দধাতি যয়। ক্রিয়য়! স! শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধয়। 

যৎ ক্রিয়তে তচ্ছাদ্ধং”। যে ক্রিয়! দ্বারা সত্যের গ্রহণ কর! যায় উহাকে শ্রদ্ধা এবং 

শ্রদ্ধামুসারে যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহার নাম শ্রাদ্ধ” । এবং “তপ্যস্তি তর্পয়ন্তি যেন 

পিত্ন তত্বর্পণম” । যে কর্ম দ্বারা অথাত বিদ্কমান মাতা পিতাদি পিতৃস্থানীয়গণ তৃপ্ত 
ব৷ প্রসন্ন হয়েন, অথবা ঠাহাদিগকে প্রসল্ল করা যায়, তাহার নাম তর্পণ। পরন্থু ইহ! 

জীবিত দিগের জন্য হয় মৃতদিগের জন্য নহে । 

ও ব্রন্মাদয়ো দেবাস্তপ্যন্তাম্। 

ব্রহ্মা দিদেবপত্যত্তপ্যন্তাম্। 
ব্রহ্মা দিদেবস্থৃতাস্তৃপ্যন্তাম্। 
্রন্মা দিদেবগণাস্ত্প্যন্তাম। ইতি দ্েবতপ্পণিম, | 

“বিদ্বাগসো৷ হি দেবাঃ” ইহা! শতপথ ব্রাহ্মণের বচন । যিনি বিদ্বান হয়েন তাহাকেই 
দেব বল। যায় । যিনি সাঙ্গোপ'ঙগ চারি বেদের জ্বাতা তাহার নাম ক্রন্গী। আর 

১৩ 
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সাহার! তাহাপেক্ষা ন্যুন হন তাহাদেরও নাম দেব অর্থাৎ বিদ্বান হইয়া! থাকে । ঠাহাদিগের 

সদৃশ ভাহাদিগের বিদুষী স্ত্রী, ব্রাহ্মণী দেবী ও আাহাদিগের পুত্র ও শিষা এবং 
তাহাদিগের সদৃশ ভাহাদিগের যে গণ অর্থাৎ দেনকগণেরও যে সেবা করা যায় 
ভাহারও নাম শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ । 

অথবিতর্পণম.। 
ও মরীচ্যাদয় ধাষয়স্ত পান্তাম | 
মরীচ্যাদ্যুষিপত্ত্যস্তুপ্ান্তীম_। 
ঘরীচাদ্যিশ্তাস্তৃপ্যন্তাম | 
মরীচ7াদ্যষিগপীস্তপান্তাম। ইতি খফিতর্পণম্ | 

নি ব্র্গার প্রপৌন্র মরীচি সদৃশ বিদ্ধান্ হইয়া অধ্যাপনা করিনেন এবং তন্ত,লা 
বিদ্কাযুক্ত '্ঠাহাদিগের স্ত্রীসকল.কন্যাদিগকে নিদ্াদ্ান করিবেন, ( এইক্ধপ লোকদিগকে ) 

এবং তৎসদুশ পুত্র ও শিষা এসং ভাহাদিগের উপযুক্ত সেবকদিগকে ও সেল। কবাকে 
'ধঁষিভর্পণ কহে । 

অথ পিতৃতর্পণম | 
ও সোমসদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম ৷ 
অগ্রিঘাত্বাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম। 
বহিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তাম | 
সোমপাঃ পিতরম্তু প্যন্তীম, 
হবি9্ভ জঃ পিতরম্তূপান্তাম। 
আজ্যপাঃ পিতরক্ত পান্তাম, 
স্তকালিনঃ পিতরম্তপ্যন্তাম ৷ 

যমাদিভো। নমঃ যমাদীতস্তপ্পয়ামি | 

পিত্রে স্বধা নমঃ পিতরং তপয়ামি | 
পিতামহায় স্বধ। নমঃ পিতামহৎ তর্পয়ামি | 
প্রপিতামহায় ধা নমঃ প্রপিতামহৎ তপয়ামি | 
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মাত্রে স্বধা নমে৷ মাতরৎ তর্পয়ামি 
পিতামহ স্বধা নমঃ পিতামহীৎ তর্পয়ামি। 
প্রপিতামহো স্বধা নঘঃ প্রপিতামহীং তর্পয়াণি | 
হপত্ত্যৈ স্বধা নমঃ স্বপত্বীং তপয়ামি। 
মমন্থিভ্যঃ ন্বধা নগঃ সন্বন্ধিনস্তর্পয়ামি | 
সগোত্রেভ্যঃ স্বধা নমঃ সগোত্রাতস্তপয়ামি। 

ইতি পিতৃতর্পপঘ। 
“যে সোমে জগদীশ্বরে পদার্থবিষ্ঠায়াং 5 সীদস্তি তে সোমসদঃ” | যাহারা পরমায্মা 

বিষয়ে এবং পদার্থবিষ্কা। সম্বন্ধে নিপুণ তাহার! সোমসদ। “যৈরগ্নেবিদ্যতো। বিভ্ভা 
গৃহীতা তে আগ্লিঘ্াত্তাঃ? । যাহারা অগ্নি অর্থাৎ বিদ্যুতাদি পদার্থের পরিজ্জাতা তাহার: 

অগ্নিষান্তা। “যে বহিষি উত্তমে ব্যবহারে সীদন্তি তে বহিষদঃ" । দপ্ষাহার। উত্তমবিষ্ঠা 

বুদ্ধিযুক্ত ব্যবহারে অবস্থিত ভাহার। “বহিষদ” । “যে সোমমৈশধ্যমোধধিরসং পাস্ভি পিবস্তি 
ব' ৩ে সোমপাঃ" | মীাহার! এশ্বরধ্য রক্ষক এব" মহৌবধধিরস পান কর. রোগনাশ করেন 
তাহারা “সোমপ।। “যে হবিহবোতুমত্ত,মহং ভুগ্জন্তে ভোজয়ন্তি বা তে হবিভূজিই” 

ধাহারা মাদক এব" হিংস|কারক : দ্রবা পরিতাগ করতঃ ভৌঁজন করেন তাহার 

“ভবভূজ” । “যে আজ্যং জ্ঞ'তুং প্রাপ্ত,ং বা যোগাং রক্ষপ্ভি পিবস্ত বা তে আজাপাঃ' 

বাহার জানিবাব উপযুক্ত বস্তুর রক্ষণ করেন এবং ঘ্বৃহ ছুগ্ধাদি পান ও ভোজন করেন 
তাহারা “আজাপা” । শোভনঃ কালো বিষ্ভাতে যেষাং তে স্থকালিনঃ" | ধাহাদিগের উত্তম 

ধন্মীনু্ঠানের জন্য সুখরূপ সম: হয় তীগারা “স্থকালীন” ৷ “যে ভুষ্টান্ যচ্ছস্তি নিগৃহুজ্তি 
তে যম। ন্যায়াধীশাঃ। যিনি ছুষ্টগণের দমন এবং হ্যায়াকারা হয়েন তিনি “যম” । ঞযঃ 

পাতি স পিতা” । ধিনি সম্তানদিগের অন্ন এবং সৎকার দ্বার রক্ষক বা জনক হয়েন তিনি 

পিতা। “পিতুঃ পিতা পিভামহঃ, পিতামহস্থ !পঠা প্রপিতামহঠ”। পিতার পিত'কে 

পিতামহ এবং পিতামহের পিতাকে “প্রপিতীমহ” কহে ।” যা মানয়তি সা মাতা” | যিনি 

জন্ম এবং সৎকার দ্বার! সন্তানকে মান্য করেন (মানেন) তিনিমাত।” | "য। পিহুঃ মাত 

সা পিতামহী,” “পিতামহস্য মাতা প্রপিতামহী”। যিনি পিতার মাহা তিনি পিতামহী এব 

িনি পিতামহীর মাঁত। হন তিনি“প্রপিতামহী” । আপন র স্ত্রী, ভগিনী,সন্বন্ধী,সগোত্র এব 

পর কোন ভদ্র পুরুষ অথব! বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলকে, অত্যন্ত শ্রদ্ধা% সহিত উত্তম অন্ন, 

ৰন্্র এবং স্থন্দর যানাদি দান করতঃ উত্তমরূপে তৃপ্ত কর। অর্থাত, ষেষে কাধ্যেব দ্বার 
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.উহাদিগের আত্ম। তৃপ্ত হয় এবং শরীর সুস্থ থাকে তন্তৎ, কাধ্য দ্বারা প্রীতিপূর্বৰক 

উাদিগের সেবা করাকে শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ কহে। 
চতুর্থ বৈশ্বদেব_-অর্থাৎ ভোজ্য দ্রব্য পক হইয়া ভোজনার্থ প্রস্তুত হইলে উহার মধ্যে 

ভায়, লবণযুক্ত অন্ন, এবং ক্ষীর (দ্রব্য) ব্যতীত ঘ্বৃত, (ও) মিন্টযুক্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া 
চুল্লী হইতে অগ্নি পুথক করতঃ উহান্কে নিন্ম লিখিত মন্ত্র দ্বারা আনুতি এবং 

কতক অন্নকে ছয় ভাগ করিয়া ভূমিতে রাখিবে। 

বৈশ্বদেবন্ত সিছস্ত গৃহেৎগ্ বিধিপূর্বকম | 
আভ।ঃ কুর্ধযাদ্ধেবতাভ্ো ব্রাহ্মণো হোমমন্বহম,। 

মনং ৩1৮৪ | 
যাহা পাকশালায় ভোজনার্থ সিদ্ধ ( রন্ধিত ) হইবে, ভাহাকে দিব্য শুণযুক্ত করণার্ 

নিন্রলিখিত মন্ত্র ছারা এ পাকাগ্নিতে বিধিপূর্ববক নিত্য হোম করিবে । হোমের মন্ত্রঃ- 

ও অগ্নয়ে স্বাহা । সোগায় স্বাহা | অগ্লীষোমাভাৎ স্বাহা । 
বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহ। | ধ্বন্তরয়ে স্বাহা । কুহৈৰৈ স্বাহ। | 
অনুমঠত্য স্বাহা । প্রজাপতয়ে স্বাহা । সহগ্ঠাব! পৃথিবীভ্যাৎ 
স্বাহা। স্বিষ্টকতে স্বাহা । 

উপযুক্ত প্রত্যেক মন্ত্র দ্বারা প্রজ্বলিত অঞ্সিতে এক একবার আহুতি নিক্ষেপ 
করিবে । অন্তর থালায় অথব। ভূমিতে পত্র বিস্তার করিয়া, পুর্ববদিক ভইতে ক্রমা- 

সুসারে নিন্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা ভাগ করিয়। রাখিবে । 

ওঁ সান্গায়েন্দ্রায় নমঃ | সান্ুগায় ষমায় নমঃ | সনুগায় 
বরুণায় নম। সান্ৃগায় সোমায় নমঃ। মরুদ্ভ্যো নমঃ | 
অদৃভ্যো। নমঃ | বনস্পতিভ্যো নমঃ: শ্রিয়ে নমঃ। ভঙ্র- 
কালে নমঃ। ব্রহ্মপতয়ে নমঃ। বাস্তুপতয়ে নগঃ। বিশ্বেভ্োো 
দেবেভ্যো নমঃ | দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ । নক্তৎ 
চীরিভ্যো। ভূতেভো নমঃ । সর্ববাত্ুভূতয়ে নম3। 

এই ভাগ সকল কোন অতিথি উপস্থিত থাকিলে তাহাকে দিবে নচেত, অগ্ঠিতে 
নিক্ষেপ কারবে ৷ তদনন্তর লবণান্ন অর্থাৎ ডাল, ভাত, শাক (তরকারী) এবং রুট, 

প্রভৃতি গ্রহণ করিঘা ভূমিতে ছয় ভগ রাখিবে। ইহার প্রমাণ £-_ 



চতুর্থ সমূলাস। রব 

শুনাং চ পতিতানাঞ্চ শ্বপচাৎ পাপরোগিণাম্। বায়- 
সানাৎ কৃমীণাঞ্চ শনকৈনির্বপেস্ভুৰি ॥ মন্কুঃ | ৩। ৯২। 

এইরূপে “শ্বভ্যে। নম£, পতিতেভ্যো। নম শ্বপগ্ভ্যে। নম পাপরোগিভ্যো নমঃ, 
বায়সেভ্যে। নম, কৃমিভ্যে। নমঃ” বলিয়। € পুথক ) ( পৃথক ) রাখিয়া তৎপশ্চাৎ কোন 

দুঃখী বুভুক্ষিত প্রাণী,কিন্ব। কুকুর বা কাকাদিকে প্রদান করিবে | এ স্থলে “নমঃ” শব্দের 
অর্থ “অন্ন” অর্থাৎ কুকুর, পাপী, চগ্ডাল, পাপরোগী, কাক অথব! কমি অর্থাৎ পিপীলিকা 

আদিকেও তন্ন দিবার মন্ুস্মৃত্যাদিনে বিধান আছে । হবন করিবার প্রয়োজন এই যে, 
পাকশালাস্থ বায়ুর শুদ্ধি ওয় এবং পাককালে যে সকল তজ্ঞাত অদৃষ্ট জীবের হতা! হয় 
তাহারও প্রভ্যুপকার করা । এক্ষণে পঞ্চম অতিথি-সেবা--যাহার কোন তিথি নিশ্চিভ 
নাই তাহাকে; অতিথি বলে ; অর্থাৎ অকন্মাৎ কোন ধান্মিক, সতোপদেণক, সকলের 

হিতাথ সর্ধ্ত্রভ্রমণকাঁরা পূর্ণবিস্বান্, পরমধষোগী সন্গাসী, গুহস্থবের নিকট উপস্থিত 
হইলে, তাহাকে প্রথমতঃ পাস্ঠ, অর্থ এবং আচমনীয় এই তিন প্রকার জল প্রদান করিয়। 

পরে, অসনোপরি সৎকার পুর্ববক উপবেশন করাইবে, পরে পানভোজনাদি উত্তম 

পদার্থ দ্বারা সেবা শুশ্র্ষা করত; তীহাদিগকে প্রসন্ন করিবে । তদনন্তর তৎসঙ্গ করতঃ 

ভার নিকট হইতে বিজ্ঞানাদি যদ্বার! ধশ্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রাপ্তি হয় এইরূপ. 

উপদেশ সকল শ্রবণ করিবে এবং নিজের শাচার বাবহারও তাহাদিগের সছুপদেশানুসারে 

অনুষ্ঠান করিবে । সময়ান্ুসারে গৃহস্থ এবং রাজাদিও অভিথিবং সতকার পাইবার 

যোগ্য হয়েন পরস্ত-- 

পাষগিনে। বিকর্মস্থান্ বৈড়ালবৃত্তিকান্ শঠান। 

হৈতুকান্ বকবৃত্বীং শ্চ বাঙমাত্রেণাপি নার্চয়েৎ ॥ 
মন্ঃ | ৪1 ৩০। 

( পাষস্তী) অর্থাৎ বেদনিন্দক (ও বেদবিরুদ্বধআচরণকারী । ( বিকশ্মাস্থ ) 

বেদবিরুদ্ধ কর্ধাকর্তী মিথ্যাভাষণাদিযুক্ত । বিড়াল লুক্কায়িত ও স্থির থাকিয়া যেরূপ 

মুষিককে লক্ষ্য করিয়! উহাদিগকে সহস। আক্রমণ করতঃ বিনাশ করিয়া নিজের উদর 

পুরণ করে তদ্রপ, কাধ্যকারীর নাম ( বিড়াল বৃত্তি) (শঠ? অথাৎ দুরাগ্রহ 

অভিমানী এবং স্বয়ং না জানিয়াও পরের কথা যে গ্রাহ্য করে না । হৈতুক ) অর্থাৎ 

কুতকর্ণ এবং বুথাবাক্যকথনশীল, যেরূপ আজকাল ( শুদ্ধ) বৈদাস্তিকেরা বলিয়া থাকেন 

যে আমি ব্রহ্ধ, জগৎ মিথা। এবং বেদাদিশান্ত্র ও ঈশ্বর এ সমস্ত কল্পিত ইতাদি মিথা। 

গল্প কথনশীল। (বকবৃত্তি ) (অর্থাৎ) বক যেরূপ এক পদ উত্থাপন করিয়া ধ্যানাবস্থিতের 



১০২ সত্যার্থ প্রকাশ । 

মত থাকিয়। সহসা! মতসের প্রাণ বিনাশ করতঃ স্বকাধ্য সিদ্ধি করে তদ্রপ, বর্তমান 

বৈরাগী এবং ভন্মধারী ভটটা দুরাগ্রহী ও বেদবিরৌধা গণকে বাণী দ্বারাও সৎকার 

করিবে না । কারণ ইহাদিগের সৎকার করিলে ইহার? বৃদ্ধি পাইয়া. সংসারকে 

অধন্্ুক্ত করিয়। থাকে । ইহারা নিজে শ অবনতির কার্য করিয়। থাকে পরস্ক 
( ইহারা ) আপনাদিগের সভিত নিজ সেবকগণকেও্ড অবিস্ভারূপ মহাসাগরে নিমগ্ন 

করে । 

এই পাঁচ মহাযজ্জের ফল এইরূপ ঃ-্ব্রন্মযজ্ঞ দ্বারা বিদা; শিক্ষা, ধন্ম ও সভ্যতা 

প্রভৃতি সদগুণের বৃদ্ধি ভয়। মগ্সিহোত্র হইতে বায়ু, বৃষ্টি ও জলের শুদ্ধি হইয়া বৃষ্টি 
দ্বারা সংসারের স্থখপ্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ বিশুদ্ধ বামুর শ্বাস. স্পর্শ এবং সেবন ছ্বার। 

আরোগ্য, বল, বুদ্ধি পরাক্রম বৃদ্ধি পাওয়াতে, ধণ্ম, আর্থ, কাম 'এবং মোক্ষের অনুষ্ঠান 

পূর্ণ হয়। এই জন্য ইহাকে দেবযজ্ঞ কহে কারণ ই! দ্বার। বায়ু সাদি পদার্থ শুদ্ধ হয়। 
পিতধজ্ঞ দ্বারা যেন মাতা. পিতা, জ্ঞানা ও মহ্াত্বাদিগের সেবা করে তাহার জ্ঞান 

বৃদ্ধি হয়, তদ্বারা সতামত্যের নির্ণয় করতঃ, সতাংশ গ্রহণ এবং অসত্যাংশ ত্যাগ 

করিয়া নুখা হয় । ছ্িতায় কৃতজ্ঞতা অর্থাৎ মাতা পিতা :9 আচাধ্য যেরূপ সন্ভান 

এবং শিষ্যের প্রতি সশকার করিয়াছেন তাহার পরিশোধ কর। উচিত ( অবশ 

কর্তব্য )। বলিখৈগদেবের ফল যেরূপ পুরে কথিত হইয়াছে, তন্রপই বুঝিতে হইবে । 

মাবৎ পরথিবীতে উত্তম অতিথি জাত ( উৎপন্ন ) ন। হয় ভাবত উন্নঠি হইতে পারে 

না । ইহার নানাদেশ ভ্রমণ এব সত্যাপদেশ প্রদান দ্বার। পাষণুদিগের বুদ্ধ নাশ হয়. 
এবং সর্বত্র গুহস্তগণ সহজে সতঃভ্কান লাভ করে. ও মন্ধ্য মাত্রের মধ্যে একই 

ধন্ম স্থির পাকে । অতিথিগণ বিন।, সন্দেহ নিবৃত্তি ভয় না । সন্দেহ নিবুত্তি ব্যতিরেকে 

দুনিশ্চয় ঘটে না এবং দু নিশ্চয় বিন! স্তখ কোথায় ? 

বান্ষে মূহুর্তে বুধোত ধর্মাথো' চান্ুচি থয়েৎ। 
কায়কেশাংশ্চ তম্মলান্ বেদতত্ীর্থমেব চ ॥ 

মন্তঃ | ৪। ৯২। 
রাত্রিগ চতুথ প্রহরে অথাৎ চা।রঘটিকার সময় উঠিয়।, আবশ্যক কাধ্য করতঃ ধণ্ম, 

অথ, শরীরের রোগনিদান এবং পরমাত্মার ধ্যান করিবে । কখন অধন্মাচরণ করিবে না । 

নাধর্মশ্চরিতে। লোকে সম্ভঃ ফলতি গৌরিব। 
শনৈরাবর্তমানস্তু কণ্ত, মুলানি রুস্তুতি ॥ 

মহ 81১৭২ । 



চতুর্থ সমুল্লাস। ৯৭৩. 
অনুষিত অধন্্ কখন নিম্ষল হয় না। পরন্থু অধন্মীন্ষ্ঠানের সময়েই ততুক্ষণাৎ 

উহ্তার ফল ঘটে না এই লণ্যই অজ্ঞানী জন অধন্দী হইতে ভীত হয় না। তথাপি ইহ! 

নিশ্চয় জানিবে যে, উক্ত অধন্নীচরণ ধীরে পারে লোকের শ্রখের মূলচ্ছেদন করিস্ডে 

থাকে । এইকপ ক্রমে £- 

অধর্ষেণৈধতে তাবত্ততো ভদ্রাণি পশ্যাতি । 

ততঃ সপত্বাঞ্জয়তি সমূলস্ত বিনশ্যাতি ॥ 
মনুঃ। 81 ১৭৪। 

যেরূপ তলস্্ অবরোধ ভাঙজিয়া জল (চারিদিকে বিস্তুত হয় তদ্রুপ, ) অধশ্মাতা। 

লোক ধণ্রের মধ্যাদ। ত্যাগ করিয়া মিথ্যাভাীষণ,. কপটতা, পাষগ্ডিতা অর্থাৎ রক্ষাকারী 

[বদের খণ্ডন, এবং বিশ্বাসঘাতকতাদি কাবা দ্বারা পরকীয় বস্তু গ্রহণ করতঃ প্রথমে 

বৃদ্ধি পায়, পরে ধনাদি এশধ্য দ্বারা পান, ভোজন, বস্ত্র, অলঙ্কার, যান, স্থান, মান ও 

প্রতিষ্ঠা লাভ করে, অন্যায় পর্ববক শক্রগণকেেও জয় করে, ( পরম্থ পণ্চাৎ ) শীঘ্র সমূলে 
নস্ট হইয়া ষায়। 

সত্যধর্্মাা বৃত্তেযু শৌচে চৈবারমেৎ সদা । 
শিক্যাং শ্চ শিষ্াদ্ধর্ম্েণ বাণ্াই্দরসংযতঃ ॥ 

* মনুঃ | 81 ১৭৫1 

বিদ্বান বেদোক্ত সতাধশ্ম অর্থাৎ পক্ষপাতশুনা হইয়া সতাগ্রহণ এবং অসতা ত্যাগ- 

রূপ ন্যায়ানুসার বেদোক্ত ধশ্মাদি আমা আর্থাত ধশ্মাগাবণকারীর নায়, ধশ্ম দ্বার! শিষ 

গণকে শিক্ষা দিয়! থাকেন। 

খত্বিকপুরোহিতাচার্ষৈ। মাতৃলা তিথিসং শ্রিতৈঃ । 
বালবৃদ্ধাতুরৈ বৈ দো জ্তাতিসন্বন্ধিবান্ধবৈঃ ॥ ১॥ 
মাতাপিতৃভ্যাৎ যামীভি ভ্রাত্র। পুত্রেণ ভার্ষায়৷ । 
ছহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদৎ ন সমাচরেৎ ॥ ২॥ 

মন 8। ১৭৯। ১৮০ । 
। খত্বিক্ ) যজ্কর্তা, ( পুরোহিত ) সদ! উত্তম আচরণ সঙন্ধে সছুপদেশপ্রদানকন্ত', 

। আচার্যা ), বিষ্তাশিক্ষক, ! মাতুল) মাহুসহোদর, ( শতিথি) যাহার গতায়াতের 
কান নিদিষ্ট তিথি নাই, ( সংভ্রিত) আপনার আাশ্রিঠ, (বাল ) বালক, | বৃদ্ধ ) 
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জবা গ্রন্থ ( আতুর ) পীড়িত, ( বৈষ্ঠ ) আযর্ব্বেদবিদ, (জ্ঞাতি ) গোত্র অথবা স্ববর্ণস্থ, 

( গদ্থন্ধী ) শ্রশুরাদি, ( বাদ্ধব ) মিত্র, ॥ ১1 (মাতা ) জননী, € পিতা ) গ্রনক, (যামি) 

'বর্মী, (ভাতা ) সহোদর, ( ভার্ষ্যা ) স্ত্রী, (ছৃহিভ।) কন্যা এবং মেবকগণের সহিত 

ধিবাদ অর্থাৎ বিরুদ্ধ বাদবিতণ্ড| কখন করিবে ন। | 

অতপাস্তবনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচি্ধিজঃ। অস্তস্তশ্মপ্- 
বেনৈব সহ তেনৈব মজ্জতি ॥ মন্ঃ 81 ১৯০। 

প্রথম ( অতপাঃ ) ব্রহ্ষচর্ধ্য ও সত্যভাষণাদি-তপরহিত ; দ্বিতীয় ( অনধীয়ানঃ ) 

অধায়নহীন, ততীয় ( প্রতিগ্রহরুচিঃ ) অপর হইতে অত্যন্ত দান প্রয়াসী; এই তিন 

( প্রকার দ্বিজ ) প্রস্তরের নৌক। দ্বার! সমুদ্রতরণকারীর ন্যায় আপনার দুক্ষন্ম্নের সহিত 

দুঃখ সাগরে নিমগ্ন ভয়। তিনি ত স্বয়ং নিমগ্ন হন পরন্থ্ধ উহার সহিত দাতাকেও 

নিমগ্জ করেন £--. 

ত্রিঘপ্যেতেন্্ব দ্তৎ হি বিধিনাপ্যর্জিতং ধনম্। 
সি 

দাতুর্ভবত্যনর্থায় পরত্রাদাতুরেব চ ॥ মনঃ 81 ১৯৩। 
ধন্মানুসারে প্রাপ্পু ধন ও এই তিন ব্যক্তিকে দান করিলে উক্ত দান দাতার নাশ 

এই জন্মে এবং গ্রহীতার নাশ পরজন্মে ঘটে (হইয়া থাকে )7 এইরূপ হইলে মার 

কি কল হয £-- 

যথ। প্লবেনৌপলেন নিমজ্জত্যুদকে তরন। 
তথা নিমজ্জতোইধস্তাদজ্জো দাত প্রতীচ্ছকৌ ॥ 

মনুঃ ৪1 ১৯৪। 
যেরূপ পাধষাণময় ভেল! গ্বারা সম্ভরণ করিতে যাইলে জলে নিমগ্ন হইতে হয়, তদ্রপ 

অঙ্ঞানী দাতা এবং অজ্ঞানা গৃহীতা উভয়েরই অধোগতি অর্থাৎ ছুঃখ প্রাপ্ত হয়। 

পাযণ্ীগণের লক্ষণ | 
ধর্মধবন্জী সদালুবশ্হাদ্িকো লোকদভ্ভকঃ | 
বেড়ালব্রতিকোজ্জেয়ে। হিৎঅঃ সর্বাভিসন্ধকঃ ॥১॥ 
অধোদৃষ্টি নৈ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতত্পরঃ | 
শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরে৷ দ্বিজঃ॥২। 

মনুঃ 8 | ১৯১৫।৯৯১৬। 



চতুথ সমুল্লাল। ১৩৫ 

( ধশ্মধ্বজী ' কোনরূপ ধশ্মানুষ্ঠান করে ন। অথচ ধর্দের নাম করিয়া লেকিকে 

প্রতারণ। করে ; ( সঙগলুব্ধঃ ) সর্বদা লোভযুক্ত, (ছাপ্সিকঃ ) কপটী, ( লোকদস্তকঃ ) 

সংপারীলোকের সম্মুখে নিজের বড়াই সম্থস্কীয় মিথ্যা গল্পকর্থা, ( হিংস্রঃ ) প্রাণিঘাডক 

এবং অপরের প্রতি বৈরবুদ্ধিযুক্ত ( সর্ববাভিসম্ধকঃ ) উত্তম এবং ধম সকলের সহিত 

স্বার্থজগ্য মিলিয়া থ!কে উহ্বাকে বৈড়ালব্রতিক অর্থাৎ বিড়াল-তপনম্থী বা বিড়ালের সমান 

ধূর্ত ও নীচ বুঝিতে হইবে ॥ ১ ॥ ( অধোদৃষ্টি) ভান করিয়া মিথা! কীর্তি প্রদর্শন 

জন্য নিন্ম বা অধোভাগে যে দৃষ্টি রাখে। ( নৈষ্কৃতিকঃ ) ঈধ্যক অর্থাং কেহ যতসামাস্ 
অপরাধ করিলে তাহার প্রতিশোধের জন্য উহার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে উদ্কাত : 
( স্বার্থসাধনততপরঃ ) কপটতা, অধশ্ম ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াও নিজ প্রয়োজন 

সাধনে চতুর ; ( শঠ$) মিথ্যা হইলেও যে নিজের হঠ বজায় রাখে (জিদ্ ) এবং কখন 

ভাঙা ত্যাগ করে না; পমিথ্য। বিনীত” (মিথ্যা বা বাহভাবে ) শীল সন্তোষ এব 

সাধুতী প্রদর্শকারী লোককে ( বকব্রত ) বকতুল্য নীচ বুবিবে। উপযুান্তর লক্ষণ বিশিষ্ট 

( লোক ) পাষণ্তী হইয়। থাকে ৷ ইছাদিগের প্রতি বিশ্বাস বা কখন সেবা করিবে না । 

ধর্মং শনৈঃ স্ধিনুয়াদ্বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ। 
পরলোকসহায়ার্থং সর্বভূতান্যপীড়য়ন্ ॥১ 
নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাত। চ তিষ্ঠতঃ। 
ন পুত্রদারৎ ন জ্ঞাতি ধর্শস্তিষ্ঠতি কেবলঃ ॥২। 
একঃ প্রজায়তে জন্তবরেক এব প্রলীয়তে। 
একোন্থভূঙ্ক্তে ম্বকৃতমেক এব চ ছুষ্কৃতম্ ॥৩॥ 

মন্ধ ৪। ২৩৮। ২৪০ ॥ 
একঃ পাপানি কুরুতে ফলং ভুঙ্ক্তে মহাজনঃ | 
ভোক্তারো বিপ্রমুচান্তে কর্তী দোষেণ লিপ্যতে ॥8॥ 
মহাভাঃ উদ্ভেগপঃ প্রজাগরপঃ । অঃ ৩২ 
স্বৃতৎ শরীরমুৎস্জ্য কাষ্ঠলোষ্টসমৎ ক্ষিতৌ । 
বিমুখ! বান্ধব। যান্তি ধর্মস্তমন্গচ্ছতি ॥৫॥ মন 8২৪১ 

স্ত্রী ও পুরুষের কর্তব্য উই কীট যেরূপে মৃত্তিকা অর্থাৎ উইপোকা যেরূপ বজ্পীক্ষ 

(উইচীপী)প্রন্তত করে তত্রপ, সমগ্র ভূত বা প্রাণীকে পীড়া ন! দিয়া পরলোকের অর্থ 

১৪ 



১৪৬ সত্যার্থ প্রকাশ । 

পরজদ্ে স্বার্থে ধীরে ধীরে ধর্ম সঞ্চয় করিবে ॥১॥ কারণ পরলোকে মাতা,পিতাঃপুত্র, স্ত্রী 

অথবা ডগাত কেহই সহায়তা করে না কিন্তু তথায় ধন্মই একমাত্র সহায় হয় ॥২॥ দেখ 

জীব একক জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হয়এবং এককই ধশ্মফলরূপ সখ ও অধন্মফলরূপ ছুঃখ ভোগ 

করে ॥৩। ইহা বুঝা উচিত যে কুটুম্বদিগের মধ্যে একজন পাপ করিয়া পদ।থ আনয়ন 

করে এবং ( মহাঞ্জন ) অর্থাৎ কুটুম্ববর্গ উহ! ভোগ করে। ভোগকর্তারা দোষভাগা হয় 
না, কিন্তু অধন্মকর্তাই কেবল দোষভাগী হয় ॥ ১॥ কাহারও কোন সন্বন্ধীর মৃত্যু 
হইলে তাহাকে ম্বুপিণ্ডের স্তায় ভূমিতে পরিত্যাগ করতঃ, ( পীঠ দেখাইয়া ) পশ্চাতে 

রাখিয়া, বাদ্ধবগণ বিমুখ হইয়া ( যখন ) প্রস্থান করে সে সময়, কেহ উহার সঙ্গে যায় 
না, কিন্তু এক ধশ্মই উত্ভার সঙ্গী হইয়। থাকে ॥ ৫ ॥ 

তস্মানধন্মং সহায়ার্থৎ নিত্যৎ সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ । 
ধর্েশ হি সহায়েন তমস্তরতি ছুস্তরম্ ॥১। 
ধর্ম প্রধানৎ পুরুষ তপসাহতকিন্বিষম্। 
পরলোকৎ নয়ত্যাশু ভাম্বস্তং খশরীবিণম্। 

মনন 81 ২৪২। ২৪৩। 
এইজন্য পরলোকে অর্থাৎ পরঙ্ঞচ্মে স্থুখ ও ইহজন্মের সহায়ার্থ ধীরে ধীরে নিত্য 

ধর্ম্মসঞ্চয় করিবে. কারণ ধশ্ম সহায় ছার! বৃহণ্ড এবং ছুম্তর দুঃসাগরকে জীব পার হইন্ে 

পারে ॥ ১॥ কিন্ত যে পুরুষ ধশ্মকেই প্রধান জ্জান করে যাহার তপ অর্থাত ধশ্মানুষ্ঠান 

দ্বারা পাপ দূরীভূত হইয়! যায়, সেই পুরুষকে প্রকাশন্দরূপ এবং আকাশ ধাহার শরীরবং 

সেই পরলোক অর্থাং পরম দর্শনীয় পরমাগ্জাকে শীঘ প্রাপ্ত হয় ॥ ১ ॥ এইজন্য ৮-_ 

দৃঢ়কারী মৃদুর্দান্তঃ জ্রুরাচারৈরসংবসন্। 
অহিংআ্ো দমদানাভ্যাৎ জয়েৎ স্বর্গৎ তথাব্রতঃ ॥১॥ 
বাচ্যর্থ৷ নিয়তাঃ সর্থে বাঙ.মূল! বাগ. বিনিঃসুতাঃ | 
তাস্ত যঃ স্েনয়েঘাচৎ স সর্বস্তেয়কমরঃ ॥২। 
আচারাল্লভতে হ্াযুরাচারাদীপ্সিতাঃ এজাঃ। 
আচারা্নমক্ষযামাচারো হস্ত্যলক্ষণম ॥ ৩॥ 

মন্ঃ ৪1 ২৪৬1২৫১1১৫৬ 
সদ! দৃঢ়ত'বে কাধাকারা, কোমল স্বভাব জিতেন্দ্ি॥ (হইয়।) হিংসক ক্র,র (9) 



চতুর্থ লমুলাল । ১ঙ্গ্, 

ুষ্টাচার লোক হইতে পৃথক্রূপে অবস্থানকারী ধন্মাত্মাগণ মনকে পরাজয় করিয়া এবং 
বিষ্াদি দান দ্বারা স্থখলাভ করেন ॥১॥ পরম্ত ইহাও নিজ (ধ্যানে) মনে স্থির রাখিবে ষে 
যে বাণাতে সমস্ত অর্থ অর্থাৎ ব্যবহার নিহত থাকে অর্থাৎ নিশ্চিত হইয়া থাকে সেই 

বাণাই তাহার মূল এবং সেই বাণা সকলের ছ্ারাই,সমস্ত ব্যবহার সিদ্ধ হয়। এইরূপ বাণী 
বা বাক্যকে যে অপহরণ করে, অর্থাৎ মিথ্যাভাষণ করে সে, চৌর্যাদি সমস্ত পাপেরই 
অনুষ্ঠাতা হয় ॥ ২॥ এইজন্ক মিথ্যাভাষণাদিরূপ অধশ্ম ত্যাগ করিয়া যাহা ধণ্মাচরণ 
অর্থাৎ ব্রহ্মাধ্য এবং জিতেক্দরিয়তা অনুষ্ঠান ছারা পুর্ণগাসু এবং ধন্মাচরণ দ্বারা উত্তম 
প্রজা ও অক্ষয় ধন প্রাপ্তি হয় । ধন্মাচরণ দ্বারা দুষ্ট লক্ষণের নাশ হয় এজন্য তাহার 
আচরণই সর্বদা করা কর্তব্য ॥৩ ॥ কারণ £-- 

ছুরাচারে! হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ। 
দুঃখভাগী চ মততৎ ব্যাধিতোইপ্পায়ুরেব চ ॥ ১ ॥ 

মনঃ 81 ১৫৭। 

ছুরাচারী পুরুষ সংসারে সঙ্জনদিগের নিকট নিন্দিত হইয়া দুঃখভাগী এবং নিরম্তুর 
ব্যাধিযুক্ত হইয়! অল্লায়ু যুক্ত হইয়া থাকে । এইজন্য মত করিবে যে :--- 

যদযৎপরবশৎ কর্ম তত্তদ্যত্েন বর্জয়েৎ। 
যদ্যদাত্ববশৎ তু স্যান্তত্তৎ সেবেতে যতৃতঃ ॥ ১॥ 
সর্ব পরবশং দুঃখৎ সর্বমাত্মবশৎ স্বখম্। 
এতদ্ঘিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণৎ শুখহ্ঃখয়োঃ |২ ॥ 

8। অ ৪1 ১৫৯। ১৬০, 
পরাধান কমণ্ম লকপকে প্রবত্বপূর্ধক পরিহার ( ত্যাগ ) এবং স্বাধান কন্ম সকলকে 

যত্বপৃৰবক দেব! করিবে ; কারণ যাহা যাহা! পরাধীন তৎসমুদয় ছুঃখকর, আর যাহা যাহ! 

০স্বাধীন তাহাই সমস্ত স্খকর ; সংক্ষেপতঃ এইরূপে সখ ও দুঃখের লক্ষণ জানিতে হইবে 

পরম্থ্ব যে কাধ্য এক অপরের অধীন হইয়! থাকে তৎকাধ্য, অধীনত দ্বারাই কর কর্তব্য । 

যেমন স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে এক অপরের অধান ব্যবহার আছে, অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের 
এবং পুরুষ স্ত্রীর প্রতি পরস্পর প্রিয়াচরণ ও অনুকূল ব্যবহার সর্ববদ! করিবে। ব্যভিচার 

. অথবা বিরোধ কখন করিবে না। পুরুষের আজ্ঞানুকূল থাকিয়৷ স্ত্রী গৃহকার্যা করিবে । 
: ৰাহিরের কার্ধ। পুরুষের অধীন থাকিবে ! ছুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হইলে এক অপরকে 
( তদ্বিবয় ) অবশ্ঠ প্রতিরোধ করিবে, কারণ ইহ! নিশ্চয় জানিতে হইবে যে বিবাহের 



১৬৮ সঞ্চার্থ প্রকাশ। 

'পর স্ত্রী পুরুষের সহিত এবং পুরুব স্ত্রীর সহিত খিক্রাত স্বরূপ হইয়। যায়; একন্স নখশি- 
সাগর দ্বারাও কোনরূপ বিলাস দেখাইলে অর্থাৎ স্ত্রী অথব! পুরুষের সহিত হাব তাৰ 
দেখাইলে একের বার্ধঢাদদি অপরের অধীন হইয়। পড়ে । স্ত্রী অথবা পুরুষ প্রসন্নতা বাতি- 
'রেকে কোন কাধ্য বা ব্যবহার করিবে না| ইহাদিগের মধ্যে অপ্রিয় বাবহার হইতে 
বাভিচার, বেশাও পরপুরুষ গমনাদি যে ( অপ্রীতিকর ) কার্ধ্য হইয়। থাকে তাচা, পরি- 
ত্যাগ করিয়া নিজ পন্ডি সহ স্ত্রী ও পতি স্ত্রীর প্রতি সদা প্রসন্ন থাকিবে। ব্রাহ্গণ বর্ণস্থ 
হইলে পুরুষ বালকদিগকে এবং স্তশিক্ষিত৷ স্ত্রী নালিকাদিগকে অধ্যাপন করাইবে | 
'শানাবিধ উপদেশ ও বন্তৃত। প্রদান করিয়। উহাদিগকে কৃতবিদ্ত করিবে । পতি স্ত্রীর 
পক্ষে পুঁজনীয় দেবত। এবং স্ত্রী পতির পক্ষে পুজনীয়া অর্থাৎ সশকারযোগ্যা দেবী । যতদিন 
গুরুকুলে থাকিবে ততদিন মাতা পিতার তুল্য অধ্যাপক দিগকে চ্ভান করিবে । অধ্যাপক 
ও স্বীয় সন্তানের তুল্য শিষ্যকে জ্ঞান করিবেন । অধা'পনা করিবার জন্য অধ্যাপক 
এরং অধ্যাপিকা এইরূপ হইবে যথ। 2. 

আত্মজ্ঞানৎ সমারস্তক্তিতিক্ষা৷ ধর্মনিত্যতা | 
ষমর্থা নাপকর্ষন্ত্ি সবৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥ ১ ॥ 
নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে । 
অনাস্তিকঃ শ্রদ্দধান এতৎ পণ্ডিতলক্ষণম ॥ ২ 
ক্ষিপ্রং বিজানাতি চিরৎ খুণোতি 
বিজ্ঞায় চার্থৎ ভজতে ন কামাৎ। 
নাসং পুষ্টোহ্যাপযুঙক্তে পরার্থে 
তৎপ্রজ্ঞানং প্রথমং পণ্ডিতম্ত ॥ ৩ ॥ 
নাপ্রাপামভিবা্স্তি নষ্টং নেচ্ছস্তি শোচিতুম । 
আপতসু চ ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪। 
প্ররত্তবাক্ চিত্রকথ উহবান্ প্রতিভানবান্। 

আশ গ্রন্থন্ত বক্তা চ ষঃ স পণ্ডিত উচ্যতে ॥ ৫ ॥ 
শ্রসতৎ প্রজ্ঞানবগৎ যস্ত প্রজ্ঞ৷ চৈব শ্রন্তান্ুগ! । 
অসস্ভিন্নাধধ্যমর্ধযাদঃ পণ্তিতাখ্যাৎ লভেত সং ১৩। 

এই সকল মহাভারতে উন্মোগপর্ের্ রিছুর প্রঙ্গাগরের ৩২ শহ্যায়ের গ্লোন্ক | 



চতুর্থ সমুল্লাস। ১০৯ 

অর্থ-_াহার আতু।গ্ঞান সমাক শগারম্ত অর্থাং যে কখন আলম্ত বশঞঠঃ নি্গণ্ম। থাকে 
না। স্থখ দুঃখ, হানি, লাভ, মানাপরমান, নিন্দা এবং স্তি বিষয়ে হর্ষ অথবা শোক 

কদাপি করে না, এবং ধন্েই নিত্য নিশ্চিত থাকে, ও উত্তম উত্তম পদার্থ অর্থাৎ 
বিধয় সন্থন্ধীয় বস্ত সকল ধাহার মনকে আকর্ধণ করিতে পারে ন তাহাকেই, পণ্ডিত কা 

যায় ॥১॥ সর্বদা ধর্খাযুক্ত কণ্ম করা. শধশ্মমুক্ত কার্সোর ত্যাগ করা, ঈশর, বেদ ও 

সত্যাচারের কখন নিন্দা না করা, এবং ঈশ্বরাদিতে অতিশর শ্রদ্ধালু জওয়াই পণ্ডিতের 

কর্তবা কাধ্য ॥২। কঠিন বিষয়ও শী জানিতে পারা, বভুকাল বাব শান্ত্রের পাঠ, 
শ্রবণ এবং বিচার করা, স্বকীয় জ্ঞান পরোপকারে প্রযুক্ত করা. নিজের স্থার্থের জঙ্য 
কোন কাধ্য না কর, এবং অপৃষ্ট হইয়া ও অযোগা সময় বুঝিয়! পরকাঁষ্যে সম্মতি ন৷ 
দেওয়া এইগুল, পণ্ডিতের প্রথম প্রজ্ঞান হওয়! কর্তব্য ॥৩॥ যিনি অপ্রাপ্ত ও অবোগা 

বিষয়ের কখন ইচ্ছা করেন না, নষ্ট পদার্থের জন্য শোক করেন না. এবং আাপদকালে 

মুগ্ধ অর্থাৎ বাকুল হয়েন না তিনিই' বুদ্ধিমান পণ্ডিত হয়েন 08॥ মীাহার বাণী সকল 
বিষ্থা। বিষয়ে প্রশ্নোত্তর করিতে অতি নিপুণ, যিনি শাস্ প্রকরণে বিচিত্র বক্তা এব 
ষথাযোগা "তর্ক করিতে সমর্থ ও স্মৃতিমান্ হইয়া শঈপ্র গ্রস্থাথের বন্তা হন, ভাহাকেউ 
পণ্ডিত কহে ॥ ৫ ॥ ধাহার প্রজ্ঞা শত সতা অর্থের অনুকুল, ধাহার শ্রবণ বুদ্ধির 
অনুযায়ী এবং ধিনি কদাপি আাধ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধাশ্মিকদিগের মধ্যাদ! লওনন করেন না, 

তিনিই, পণুতসংজ্ঞ!। লাত করেন ॥ ৬॥ যেস্তানে এইরূপ জী এবং পুরুষগণ অধ্যাপক 
কয়েন, তথায় বিদ্যা, ধশ্ম এবং সদাচারের বৃদ্ধি বশতঃ, প্রতিদিন আনন্দেরই বৃদ্ধি হইয। 

থাকে । অধ্যাপনের অযোগ্য এবং মৃর্খের লক্ষণ যথা 8 

'অশ্রুতশ্চ সমুন্নদ্ধে। দরিদ্রশ্চ মহামনাঃ 
অর্থাংশ্চাহকর্মরণ। প্রেপ্স,মু় ইত্যুচ্যাতে বুধৈঃ ॥ ১॥ 
অনাহৃতঃ প্রবিশতি হ্াপুষ্টো বহু ভাষতে। 
অবিশ্বস্তে বিশ্বমিতি মুট্ুচেতা নরাধমঃ ॥ ২॥ 

মহা'ভারতস্থ উদ্যোগপর্বেরর বিছুর পপ্রঙ্গগবে ৩২ অধায়ের এই শ্রোক। (অর্থ » 

যে কখন শান্তর পাঠ করে নাই, অথবা শ্রবণ করে নাই। দরিদ্র হইয়াও অতিদপিত এবং 

বৃহৎ অভিলাষকাবী এবং কশ্ম না করিয়াও পদার্থলাভেচ্ছু, বুদ্ধিমান লোক তাহাকে মুঢ় 
কহেন ॥ ১ ॥ বে বিন। আহ্বানে সভায় মথবা গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া উচ্চ:সনে উপবেশন 

করিতে চাহে, বিনা অনুরোধে সভামধ্যে অনেক বাকা প্রয়োগ করে এবং বিশ্বাসের 

অযোগা মনুষা অথব। বস্তুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে সেই, বাক্তি মূর্খ এবং সকল 

মন্ুষ্যের মধো নীচ ॥২ ॥ যেস্থানে এইরূপ:লোক অধাপক উপদেশক অথব। গুক্ 



১১৩ সত্যার্থ প্রকাশ । 

হন সে স্থানে অবিদ্যা। অধন্ম, অসভ্যতা, কলহ, বিরোধ এবং তেদবুদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়া 
হঃখ বৃদ্ধি করে। 

বিদ্যার্থীদিগের দোষ ও লক্ষণ__ 

আলম্তৎ মদগোঁহৌ চ চাপলৎ গোষ্টিরেব চ। 
স্তৰ্ূতা চাভিমানিত্বৎ তথা তাগণিত্বমের চ ॥ 
এতে বে সপ্ত দোষাঃ স্থ্যঃ সদ! বিছ্যাধিনাৎ মতাঃ ॥১। 
স্থখাথি নং কুতো বিদ্যা কুতোবিদ্যাধিনঃ স্ুখম | 
স্ুখাথী বা ত্যজেদ্বিদযাৎ বিদাার্থী বা ত্যজেৎ শ্বখম ॥২॥ 
ইহাও বিছুর পক্গাগর অধ্যায় ৩৯ এর শ্লোক । অর্থ *--( আলম্ত ) শরীর এবং 

বুদ্ধিতে জগ, নেশা, মোহ, বস্থুবিশেষে অনুরক্ত হওয়া, চপলত। এবং ইতস্ুতঃ বৃথা বাক্য 
প্রয়োগ সরা, পাঠ অথবা পাঠনার সময় ( হঠা) নিবৃত্ত হওয়া, অভিমানী ( এবং ) 
ত্যাগী হওয়া, এই সমস্ত প্রকার দোষ বিদ্তার্থীদিগের ঘটিয়া থাকে ॥ ১ । যাহারা 
এরূপ. তাহাদিগের বিষ্ভালাভ হয় না । স্খর্ভোগকারার পক্ষে বিষ্ঠা কোথায় £ 
বিষ্ভার্াদিগের পক্ষেই বা নখ কোথায় ? কারণ বিষয় স্খান্টিলাবী বিস্তাকে এবং বিদ্যার্থা 
বিষয়ন্্বখকে পরিতাগ করিলে । তদ্াতীত কখন বিদ্তালাভ হইতে পারে না এবং এরূপ 
লোকের বিষ্ভালাভ হয় না! 

মতে। রতানাৎ সততৎ নান্তানামুর্ধরেতসাম_। 
্রহ্মচর্য্যৎ দহেদ্রাজন্ সর্বপাপান্যপাসিতম_ ॥ ১॥ 

সদা সত্যাচারে প্ররত্ত জিডেন্দ্রিয় এবং ষাহাদিগের বাধ্য কদাপি অধস্থলিত হয় ন' 
ভাহাদিগেরই ব্রহ্মচধ্য সত্য হয় এবং তাভারাই বিদ্বান হয়েন। এজন্য শুতলক্ষণযুক্ত 
সধ্যাপক এণং বিদ্যাথাঁগণের ভওয়া শাবশ্থক। অধ্যাপকগণ এরূপ যত্র করিবেন 

যাহাতে বিদ্যার্থীগণ সতাবাদী, সত্যমানী, সত্যকীরা, সভ্যতা, জিতেক্দ্রিয় স্থুশীলতাদি .শুভগুণযুক্ত শরার এবং আত্মার পুর্ণ বল বৃদ্ধি করতঃ সমগ্র বেদাদিশান্ে বিদ্বান হন। 
সদা তাহার৷ কুচেষ্টা পরিভার ও বিদ্যার অধ্যাপন বিষয়ে চেষ্টা করিবে । বিদ্যার্থশগণ 
সর্ববদ। জিতেক্িয় সহপাঠীর প্রাতি প্রেমী বিচারশীল ও পরিশ্রমী হইয়া এরপ পুরুষ- 
কার করিবে যাহাতে পুর্ণ বিদ্তা পৃ আয়ু পরিপূর্ণ ধন ও পুরুধার্থকরণ লাভ হয় 
ইত্যাদি তাক্ষণবর্ণের কার্য । ক্ষকিয়দিগের কাধ্য রাজধণ্ম ব্যাখ্যা সময়ে কথিত হইবে । 
বৈশ্যগণের কাধা ব্রহ্মচধ্যাদি (সেবন ) দ্বার! বেদাদ্ি বিদ্যাপাঠ করতঃ দেশ দেশাস্তরের 
গাষা শিক্ষা নানাবিধ ব্যবসায়ের রীতি ও দ্রব্যের দর জানা, ক্রয় বিক্রয় করা, দ্বাপ 
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স্বাপান্তরে গমনাঁগমন, লাভের জন্য কার্যারস্ত করা, পশুপালন, কৃষির উন্নতি সাধন, 

চতুরতার সহিত কাধ্য কর। এবং করান, ধনবুদ্ধি সাধন, বিদ্যা এবং ধশ্মোন্নতির জঙগ্ 

উহা ব্যয় কর, সত্যগগাদী ও নিষ্কপটী হইয়া তাহ! সত্যান্ুসারে সমগ্র ব্যাপার করা 

সমুদার বস্ত এরূপে রক্ষা করিবে যাহাতে নষ্ট ন৷ হয় ইত্যাদি কার্য করাই তাহাদিগের 

কার্ধ্য। শুদ্রগণ সর্বপ্রকার সেব। বিষয়ে চতুর এব: পাকবিদ্যায় নিপুণ হইবে । 
অতিশয় প্রেমের সহিত দ্বিজদিগকে সেবা এব স্ট্াদিগের নিকট হইতে নিজের 

উপজীবিকা লাভ করিবে এবং দ্বিজগণ ইহাদিগের ভোজন, পানীয়, বক্স এবং স্তান ও 

বিবাহাদির জন্য যাহ! কিছু ব্যয় হইবে তাহ! দিবে থবা মাসিক ( বেছ্ছন ) করিয়া 

দিবেন । চারি বর্ণ পরস্পর গ্রীতিপুর্ববক উপকার, সততা, স্্রণ, দুঃখ, হানি ও লাভ বিষয়ে 

একমত হইয়া রজা ও প্রজার উন্নতি বিষয়ে, শরীর. মন ও ধনের দ্বারা চেষ্টা করিবে 

স্বী এবং পুরুষের মধ্যে কদাপি বিয়োগ হওয়া (পৃথক শবস্তান করা ) উচিত নহে। 
কারণ ১-- 

পানৎ দুর্জনসংসর্গঃ পতি চ বিরহোহুটনম.। 
স্বপ্োহন্যগেহবাসশ্চ নারীসন্দষণানি ষট ॥ 

মন্ঃ। ৯। ১৩॥ 
মস্ত, সিদ্ধি আদি মাদক দ্রব্যের সেবন, দুষ্টপুরুবের সহবাস, পতিবিয়ৌগ, একাকিনী 

যথ! তথা বৃথা পাধপ্যাদিগণের দর্শনের ছলে ইতস্তত: ভ্রমন করা, পরগৃহে গিয়৷ শয়ন 

করা, অথব| বাস করা, এই ছয় প্রকার দোষ স্ত্রীলোক দিগকে দুষিত করে। পুরুষেব 
পক্ষেও এই সকল দোষ । পতি এবং স্ত্রীর মধো ডুইপ্রকারে বিয়োগ হয়। প্রথমতঃ কোন 

কাধ্যার্থ দেশাস্তরে গমন কর। এবং দ্বিতীয়তঃ মুতুযুবশতঃ বিয়ে।গ প্রাপ্ত হওয়া । ইহাব 

মধ্যে প্রথম বিয়াগের প্রতিকার এই যে, দূরদেশে যাত্রা! করিলে স্ত্রীকে ও লমভিব্যাারে 

লইবে | ইহার গ্রয়োজন এই যে দীর্ঘকাল বিয়োগ হওয়া উচিত নহে । (প্রশ্ন ) স্ত্রীও 

পুরুষের বহুবিবাহ হওয়া উচিত কিনা? (উত্তর) যুগপৎ অথাৎ এককালে নহে। 

( প্রশ্ন) তবে কি সময়াস্তরে অনেক বিবাহ হওয়া উচিত % হ। যা 2 

স! চেদক্ষতযোনিঃ স্তাদগতপ্রত্যাগতাপি বা। . 
পৌনর্ভবেন ভর্ত1 সা পুনঃ সংস্কারমর্তি ॥ 

মন) ৯1১৭৮ ॥ 

যেক্ট্রী ব৷ পুরুষের পাণিগ্রহণ মাত্র সংস্কার ভইয়াছ্ে- কি্ত সংযোগ হয় নাই, অথাৎ 

অক্ষতযোনি স্ত্রী এবং অক্ষতবী্ধা পুরুষ হইলে উহ্াদিগের অন্য স্ত্রী অথবা পুরুষের সঠিষ্ভ 
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পুনর্বিবিবাহ হওয়া উচিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যবর্ণ মধ্যে ক্ষতযোনি স্ত্রী অথব! 
ক্ষতবীর্য্য পুরুষের পুনবিবিবাহ হওয়া উচিত নহে । (প্রশ্ন) পুনরায় বিবাহে কি দোষ 
আছে ? (উত্তর ) ( প্রথম ) স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রণয়ের নৃনৃতা হওয়া কারণ যখনই 
ইচ্ছা তণনই পুরুষ স্ত্রীকে এবং স্ত্রী পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া অপরের সহিত সম্বন্ধ 
করিবে । ( দ্বিতীয় ) পুরুষ অথবা স্ত্রী পতি অথবা স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ 
করিলে প্রথম স্ত্রীর অথবা পূর্ধধপতির সম্পত্তি আত্মন্মাৎ করিয়া লইয়৷ যাইবে এক 

তাহার সন্বন্ধীয়দিগের সহিত বিবাদ হইবে । (তীয় ) অনেক ভদ্রবংশের নাম অথব! 
চিহ্ন না গাকিয়া উহ ছেন্ন ভিন্ন হইয়া বাইবে (চতুর্থ) পতিব্রতা ও স্থরব্রত ধপ্র নষ্ট 
হওয়া ইত্যাদি দোষের জন্য দ্বিজদিগের মধ্যে পুনর্ববিবীহ অথবা বহুতিবাহ কখন 
হওয়া উচিত নহে। (গুষ্ম) বংশচ্ছেদ ঘটিলে কুলের নাশ হইবে, এবং স্ত্রী পুরুষ 
ঝাভিচারাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া গর্ভপাতনাণ্দ বহু প্রকার দুষ্ট কণ্ম অনুষ্ঠান করিবে এজন্ক 
পুনরায় বিবাহ হওয়। উত্তম হইয়। থাকে । (উত্তর) না; কারণ, স্ত্রী অথব পুরুষ 
বরহ্মচধ্যে অনুরত থাকিলে কোনরূপ উপদ্রব হইতে পারে না। কুলের পরস্পর রক্ষা 
করিবার জন্য কোন এক স্বজাতীয় ( বালককে ) পুত্রবূপে গ্রহণ করিলে তন্দারা কুল 
চলিবে (রক্ষিত হইবে ) অথচ ব্যভিচার ও হইবে না। ব্রহ্ষচর্মা রক্ষা করিতে ন: 
পারিলে তখন নিয়োগ দ্বারা সম্ভানোতপত্তি করিয়া লইবে। (প্রশ্ন) পুনরায় বিপাহ 
এবং নিয়োগের মধ্যে প্রভেদ কি (উত্তর ) (প্রথম ) যেমন বিবাহের পর কন্ত' 
শিজ পিতৃগৃহ শ্যাগ করিয়! পতিগৃহে গমন করে, এবং ভাঙার পিতার সহিত বিশেষ 
সন্মন্ধ পাকে শা, কিন্তু বিধব। সী. উক্ত বিবাতিত পতিরই গুভে অবস্থান করে। 
( দ্বিতীয় ) উক্ত বিবাহিত স্ত্রীর পুত্র বিবাহিত পশ্ির দায়ভাগী হয়। বিধবা স্ত্রীর 
পুত্র বার্ধযদাতার পুত্র কণিত হয় না, উহার গোত্রীয় হয় না, এবং উহার সম্পত্তিভাগী 
ও হয় না, কিন্ত মৃত পতিরই পুত্র কথিত হয়, উহার সম্পত্তির অধিকারী হইয়া উহারই 
গৃহে অবস্থান করে । (তায়) বিবাহিত স্্রা এবং পুরুষের পরস্পর সেব৷ ও পালন 
কর। অবশ্য কর্তব্য, গরস্ত নিযুক্ত স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কোন সন্বন্ধই থাকে না। (চতুর্থ) 
বিবাহিত স্ত্রা ও পুরুষের সম্বন্ধ মৃত্যুপর্যযন্ত থাকে, এবং নিযুক্ত স্ত্রী ও পুরুষের' সম্বন্ধ 
নিয়োগ কাধ্যাস্তর চলিয়! যায়। (পঞ্চম) বিবাহিত স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পর গুহকায 
সি'দ্ধর জন্য করিয়৷ থাকে, কিন্তু নিযুক্ত স্ত্রী ও পুরুষ নিজ নিজ গুহকাধ্য স্বতন্ত্রবূপে 
করিয়া থাকে; (প্রশ্ন) বিবাভ এবং নিয়োগের নিয়ম কি? একরপ অথবা পৃথক্ £ 
( উত্তর ) জল্লপপরিমাণে তেদ আছে। যাহা পূর্ব কথিত হইয়াছে, তদ্ধ্যতীত বিবাহিত 
স্্া এবং পুরুষের মধ্যে এক পতি ও এক স্ত্রী মিলিত হইয়! দশ সন্তান উত্পন্ন করিতে 
পারে কিন্তু নিযুক্ত স্ত্রী অথব! পুরুষ ছুই অথবা চারি সন্তানের অধিক সম্ভানোৎপত্তি 
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করিতে পারে না। অর্থাং যেরূপ কুমার এবং কুমারীর বিবাহ হইয়া থাকে, তন্রপ 

যাহার স্ত্রী অথব! পতি মরিয়া যায় তাহারই নিয়োগ হইয়! থাকে. কুমার অথবা কুমা- 

রীর হয় না। বিবাহিত স্ত্রী এবং পুরুষ যেরূপ সর্বদা একত্র থাকে, নিষুক্তী স্ত্রী এবং 
পুরুষের মধ্যে তদ্রুপ ব্যবহার নাই। ইহার খতুদান সময় ব্যতীরেকে একত্র হইতে 

পারে না। জী আপনার জন্ট নিয়োগ করিলে তংকৃত দ্বিতীয় গর্ভ রক্ষিত হইবার পর 

হইতেই স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ চলিয়। যায়। পুরুষের ও আপনার জন্য নিয়োগ করিলে দ্বিতীয় 

গর্ভ রক্ষিত হইলে গার উভয়ের সম্বন্ধ থাকে ন ; কিস্তু নিযুক্তা। স্ত্রী হুই অথবা তিন বংসর 

পর্যন্ত শিশুকে পালন করিয়া! ছুইটী সন্তান নিধুক্ত পুরুষকে দ্দিবে, এবং এইরূপে এক 
বিধবা স্ত্রী নিজের জন্য ছুই, এবং ছুই ছুই করিয়া অন্য পুরুষদিগের প্রত্যেকের জন্য দুই 

দুই সস্তান উৎপাদন করিতে পারে। এক ম্ৃতস্ত্রীক পুরুষ. নিজের জন্য দুই, এবং ছুই 
দুই করিয়। অন্য চারি বিধবার প্রত্যেকের জন্য ছুই দুই সন্তান উত্পাদন করিতে 

পারে। এইরূপে সর্ববশুদ্ধ ১০ দশ সম্তানোশুপত্তির জন্য বেদে আজ্ঞা আছে” 177৯ 

ইমাৎ ত্বমিক্দ্রমীঢ। সুপুথাৎ স্ুভগাৎ কৃণু। 
দশাল্তাং পুত্রানাধেহি পতিমেকাদশৎ কৃধি ॥ ১। 

খ। মৎ ১০ | স্ঃ ৮৫। মং 8৫1 
হে (মীচঢু, ইন্দ্র) বীর্যসিঞ্চনে সমথ ও এখরর্য্যুক্ত পুরুষ! তুমি এই বিবাহিতা 

অথবা বিধব! স্ত্রীর শ্রেষ্ঠ পুত্র উৎপাদন করিয়া উহাকে সৌতাগ্যধুক্ত কর, এবং এইবূপে 
দম্প পুত্র উত্পাদন করিয়া স্ত্রীকে একাদশ বলিয়া গণনা কর। হেন্ত্রি! ডুূমিও বিবাহিত 

পুরুষের অথবা নিযুক্ত পুরুষের দশ সন্তান উৎপাদন করিয়া পতিকে একাদশ বলিয়৷ গণনা 

কর। উক্ত বেদের আজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্যবণস্থ স্ত্রা অথবা পুরুষ, দশের 

অধিক সম্ভানোৎপত্তি করিতে পারিবে না। কারণ অধিক সন্তান হইলে উহার৷ দুর্ববল, 
নির্বব,দ্ধি এবং অল্লায়ু হইয়া থাকে, এবং সী ও পুরুষ ছূর্ববল, আল্লায় এবং রোগগ্র্থ 

হইয়! বুদ্ধাবস্থায় বহুদুখ প্রাপ্ত হয় । (প্রশ্ন ) উক্ত নিয়োগের কথা ব্যভিচারের তুলা 

বোধ হইতেছে । ( উত্তর ) বিবাহিত ব্যতিরেকে যেরূপ বাতিচার কহ! যায় তদ্রুপ, 
নিয়োগ ব্যতিরেকেও ব্যভিচার কথিত হয়। ইহ। হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে. 
নিয়মানুসার বিবাহ হইলে যেরূপ ব্যভিচার বলা যায় না তত্রপ, নিয়মানুসারে নিয়োগ, 
হইলেও ব্যভিচার কহ। যাইতে পারে ন!। একের কন্য। অপরের পুত্রের সহিত শাস্ট্রোক্ত 
নিষমান্ুুসারে বিবাহ করিলে, পশ্চাৎ সমাগমে যেরূপ ব্যভিচার, পাপ অথবা লজ্ভা। হয় 

না, তব্রপ বেদশাস্ত্রোক্ত নিয়োগেও ব্যভিচার, পাপ অথব। লজ্জা মনে করা উচিত- 

নহে । (প্রশ্ন) ইহ! ত যথার্থ বটে কিন্তু, কার্ধ্যটি বেস্টার সদৃশ বোধ হইতেছ্ছে ! 
১ 
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( উত্তর) না; কারণ বেশ্যার সমাগমে কোন পুরুষ বা নিয়মের নিশ্চয় নাই কিন্তু 
নিয়োগে বিবাহের ন্যায় নিয়ম আছে । সমান বা সহসা যেরূপ অপরকে কন্যা সম্প্র- 

দানের পর ( বিবাহস্থলে । একের কন্যা অপরের সহিত সমাগম করিলে যেরূপ লঙ্জ! 

হুয় না তজ্রপ, নিয়োগেও হওয়া উচিত নহে । পুরুষ অথবা স্ত্রী ব্যভিচারাসক্ত হইলে, 
বিবাহের পরই কি ভাহ।রা কুকশ্ম হইতে রক্ষা পায় ? (প্রশ্ন) আমার নিয়োগ বিষয়ে 

পাপাশসঙ্ক! হয । (উত্তর) যদ্দি নিয়োগে পাপ মনে কর,তবে বিবাহেও কেনন! পাপ স্বীকার 

কর ? বরং নিয়োগের নিষেধেই পাপ আছে, কারণ বৈরাগ্যবিশিষ্ট পূর্ণবিষ্া। যোগী 
ব্যতিরেকে, ঈশ্বরের স্প্রিক্রমানুকুল পুরুষ অথবা স্ত্রীর স্বাভাবিক ব্যবহার রুদ্ধ অথবা 
নিবারিত হইতে পারে না। 

গর্ভপাত স্বরূপ জ্ণহত্য। এবং বিধবা স্ত্রীর ও মৃতন্ত্রীক পুরুষের মহাদুঃখকে পাপমধ্যে 

কি গণনা কর না? যেহেতু উহ্ারা যতদিন যুবাবস্থায় অবস্থান করে তখন মনে 
সম্তানোৎপত্তির এবং বিষয় ভোগের ইচ্ছাযুক্ত জনের পক্ষে কোন রাজব্যবহার অথব। 

জাতিব্যবহার দ্বারা উহাতে বাধা দিলে গুপ্ত কুকশ্মযুস্ত এসছুপাযে কুকার্যের অনুষ্ঠান 

হইয়া থাকে । এই ব্যভিচার ও কুকাধ্য নিবারণের জন্য এক শ্রেঠ উপায় 
আছে যে, কেহ জিতেন্দ্রিয় থাকিতে পারিলে বিবাহ অথবা নিয়োগ না! করাই প্রশস্ত 

কিন্টু, তজ্প না হইতে পারিলে, তাহার বিবাহ এরং মাপৎকালে নিয়োগ অবশ্য হওয়া 

কর্তব্য । ইহাতে ব্যভিচারের নুনত! হয়, প্রেমানুসারে উত্তম সম্তানোশপত্তি দ্বার! 
মনুষ্যজাতির বৃদ্ধি হইবার সন্ত।বন! থাকে । গঞ্পাত বা ভ্রণহত্যা সর্বদা! নিবারিত হয় । 
নীচ পুরুষের সহিত উত্তম। স্্রীর এবং বেশ্ঠাদি নীচ স্ত্রীর সহিত উত্তম পুরুষের ব্যতিচার 

রূপ কুকশ্ম বখতঃ স্কুলের কলঙ্ক এবং বংশোচ্ছেদ স্ত্রী পুরুষের সম্ভাপ এবং গর্ভপাত 

ইত্যাদি কুকণ্ম হয়। বিবাহ এবং নিয়োগ দ্বারা তাহ নিবারিত হয়। এই হেতু নিয়োগ 
অবশ্য কর্তব্য । (প্রশ্ন) নিয়োগে কি কি নিয়ম হওয়া উচিত? (উত্তর) যেরূপ প্রসিদ্ধি 

অনুসারে বিবাহ হইয়া! থাকে তদ্রপ, প্রসিদ্দিভাবে নিয়োগে হওয়া উচিত । বিবাহে 
যেরূপ ভদ্রলোকদিগের অনুমতি এবং বর ও কন্যার পরস্পর প্রসন্নতা আবশ্যক হইয়া 
থাকে তত্রপ, নিয়োগেও হওয়া আবশ্টক । মর্থাশ স্ত্রী এবং পুরুষের নিয়োগ সময়ে 
শাত্বীয় কুটুম্য স্ত্রা ও পুরুষদিগের সমক্ষে, স্ত্রী বা পুরুষ এইরূপ প্রকট করিবে যে, “আমরা 
উভয়ে নিয়োগ সম্তানোৎপত্তির কামনায় করিতেছি, নিয়োগের নিয়ম পূর্ণ হইলে আমরা 

(আর) সহবাস করিব না,যদি অনাথা করি তবে, পাপী এবং জাতি অথবা রাজদগানুসারে 
দণ্ডনীয় হইব । মাঁসে একবাক্পি গরভাধানের কার্য্য করিব এবং গর্ভ রক্ষিত হইলে, এক 
বসর পর্যন্ত পৃথক্ থাকিব” । (প্রশ্ন) নিয়োগ কি কেবল স্ববর্ণে হইবে অথবা ভিন 

বর্ণের সঠি *ও 2 : উত্তর; স্বীয় বর্ণে এবং স্বাপেক্ষ। উৎকৃষ্ট বর্ণশ্থ পুরুষের সহিতও 
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হইবে । অর্থাৎ বৈশ। স্ত্রী বৈশ্ঠ, ক্ষত্রিয়, এবং ব্রাহ্মণের সহিত ; ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় এবং 

ব্রাহ্মণের সহিত; এবং ব্রাঞ্ষণী ব্রাহ্মণের সহিত নিয়োগ করিতে পারে । ইহার 
তাতপর্য্য এই যে বীর্য সমান অথব! উৎকৃষ্ট বর্ণের হওয়া উচিত, নিঞ্জ হইতে নীচ 

বর্ণের হওয়া উচিত নহে । স্ত্রা এবং পুরুষেব স্গ্রির এই এুয়োজন যে ধ্ণ্মীনুসারে 

অর্থাৎ বেদোক্ত রীভি অন্সারে বিবাহ অথবা নিয়োগ দ্বারা সস্তানোৎপত্তি 

করা। (প্রশ্ন) পুরুষের নিয়োগ করিবার আবশ্যকতা কি? দ্বিতীয় বার বিবাহ 

করিলেই চলিতে পারে £ (উত্তর) আমি পূর্বেই বলিয়া যে ছিজদিগের 
মধ স্ত্রী ও পুরুষের একই বার বিবাহ হওয়া বেদাদি শাস্ত্রে লিখিত আছে. দ্বিতীয় 

বার নহে। কুমার ও কুমারীরই বিবাহ হইলে ন্যায়ানুগত হয়, এবং বিধবা 

স্ত্রীর সহিত কুমারের মথব। মৃ্স্ত্রীক পুরুষের সহিত কুমারীর বিবাহ হইলে অন্যায় 

অর্থাৎ অধন্ম হইয়। থাকে । যেরূপ বিধব। স্ত্রীর সহত পুরুষ বিবাহ করিতে চাহে না 

তন্রপ বিবাহিত। স্ত্রীর সহিহ সমাগমকারী পুরুষের সহিত বিবাহের ইচ্ছা কুমারীও 

করে না। যখন বিবাহিত পুরুষকে কোন কুমারী কন্যা এবং বিধবা! স্ত্রীর গ্রহণ কোন 

কুমার পুরুষ না করিলেই পুরুষ এবং স্ত্রীদিগের মধ্যে নিয়োগের আবশ্যকতা হইবে । 

অধিকন্ত তূল্যাবস্থের সহিহ তুল্যাবস্থের সম্বন্ধ হওয়াই ধণ্মান্ষ্ঠিত হয়। (প্রশ্ন ) 

বিবাহ বিষয়ে বেদাদি শাস্ত্রে যেরূপ প্রমাণ আছে নিয়োগ বিধয়ে তজপ প্রমাণ আছে 

কিনা? (উত্তর ) এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে. দেখ ও পন £__. 

কুচম্থিদ্দোষা কুহ বস্তোরাশ্বনা কুহাভিপিত্বৎ করতঃ 
কুহোষতুঃ। কো! বাৎ শয়ুত্রা বিধবেব দেবরৎ মর্য্যং না 
যোব কথুতে সধস্থ আ ॥১॥ 

খ১। মৎ ১০ । সঃ ৪০ | মং ২ 

উদ্দীঘ” নার্ধ্যভিজীবলোকং গতান্রমেতমুপ শেষ এহি। 
হস্তগ্রাভস্তয দিধিযোস্তবেদৎ পত্যর্জনিত্বমভি সং বভৃথ 
॥২ ॥ খা । মং ১০। পু ১৮ মং ৮॥ 

হে ( অশ্বিন! ) স্ত্রী ও পুরুষ, যেরূপ ( দেবরং বিধবেব ) বিধব। দেবরের সহিত এবং 
€( যোষা মধ্যন্ন ) বিবাহিত স্ত্রী স্বীয় পতির সহিত (সধস্থে ) এক শব্যায় একত্র হইয়া 

সম্ভানোৎপত্তি (আ কৃণুতে ) সর্ববপ্রকারে করে, তন্রপ তোমরা ছুই স্ত্রী এবং পুরুষ 

( কুহন্িদ্দোষ! ) কোথায় রাত্রিতে এবং ( কুহু বন্তোঃ) কোথায় দিবসে একত্র বাস 
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করিয়াছিল; ( কুহাভিপিত্বম্) কোথায় পদার্থ প্রাপ্তি (করত; ) করিয়াছ এবং ( কুহো- 

ষতৃঃ) কোন্ সময়ে কোথায় বাস করিয়াছিলে £ (কো বাং শয়ুত্র! ) তোমাদিগের 
শয়নস্থান কোথায় 2 এবং কোন্ দেশে তোমরা অবস্থান করিয়া থাক ৯ ইহা হইতে 

এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে দেশে অথব। বিদেশে স্বী পুরুষের সমভিব্যাহারেই থাকিবে, 
এবং বিধবা শ্রী নিযুক্ত পতিকে বিবাহিত পতির হুল্যরূপে গ্রহণ করিয়া সম্তানোতপত্তি 
করিয়া লইবে । (প্রশ্ন) যদি কাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা না থাকে তবে বিধবা কাহার 
সহিত নিয়োগ করিবে ৮ ( উত্তর ) দেবরের সহিত; কিন্তু তুমি “দেবর” শব্দে যাহ। 
বুঝিয়াছ তাহা নহে । নিকুক্ত দেখ ১-- 

দেবরঃ কস্মাদ্ দ্বিতীয়ো বরঃ ডউচ্যতে ॥ 
নিরঃ | অঃ ৩। খণ্ড ১৫। 

বিধবা যাশাকে দ্বিতীধ পতত্বে হ্রহণ করিবে তাহাকেই “দেবর” কহ যায়। পতির 

কনিষ্ঠ অথবা জোচ্ঠ ভ্রাতাই হউক, সবরস্থ অথবা উত্তমবণস্থই ভউক, যাহার সহিত 
নিয়োগ হইবে তাহারই, নাম “দেবর” | 

তে € নারি) বিধবে ! তুমি ( এতং গশান্থম্ ) এই মৃত পতির মাশ। হ্যাগ করিথা 

( শেষে ) অবশিষ্ট পুরুষের মধ্যে ( অভি, জাবলোকম্) জীবিত দ্বিতীয় পতি ( উপৈভি ) 
প্রাপ্ত হও এবং ( উদ্দীর্ঘ) এই কথ! নিশ্চয় রাখিবে যে (হস্তগ্রাভস্য দিধিষোঃ ) যদি 

বিধবার অর্থাৎ তোমার পাণিগ্রহণ কর্তা নিযুক্ত পতি সন্বন্ধের জন্য নিয়োগ হয় তবে, 

॥ ইদ্ম্) এই ( জনিত্বম্) উৎপল্প পুন্র উক্ত নিযুক্ত ( পত্যঃ ) পতির হইবে, এবং যদি 

তামার নিজের জন্য নিয়োগ হয় তবে উক্ত সন্তান €( তব) তোমার হইবে। এইরূপ 

নিশ্চয়যুক্ত (আভি, সং: বুথ ) হও এবং নিযুক্ত পতিও এইরূপ নিয়ম পালন করিবে । 

অদেবৃক্ন্যপতিত্রীহৈধি শিবা পশুভঃ ন্ুষম। সুুবঙ্চাঃ | 
প্রজাবতী বীরসূ দেবৃকামা স্থ্োোনেমমগ্নিং গাহৃপত্যং 

রর 

সপব্য ॥ ১ ॥ 

অথর্বঃ | কাঃ ১৪ । অনুঃ ২। মং ১৮। 
হে ' অপতিত্ব'দেবুক্সি ) তে পতিন এবং দেবরের অদ্রঃখদায়িনি স্থ্ি। তুমি (ইহ) 

এই গৃস্থ। শ্রমে (পশভাঃ ) পশ্দিগের জনা (শিবা ) কঙ্গাণকারিণা, (স্থষমাহ ) 

উত্তম গুকার ধন্যানুষ্ঠায়িনা, (স্থবঙ্চাঃ) রূপ এবং সর্ববশাস্ত্রবিষ্যাযুক্ত, (প্রজাবত্তী ) 
উতকষ্ট পুঞ্জ পৌল্রাদিযুক্ত. ( বীরসুঃ ) পুর এবং বীরপুলপ্রসবিত্রী, ( দেবৃকাম। )  এব' 

দেবর কামনাকারিণা (স্টোন।) সুধদাতা পতি আশবা দেবরকে (এপি) প্রাপ্ত হইথ। 



চতুর্থ সমুলাস। ১১৭ 

? ইম্ম্) এই (গাহপত্যম্ ) গৃহস্থ সন্বন্থীয় ( অগ্রিম) আগ্নি্ঠোন্রকে (সপধ্য ) মেবন 

কর। 

তাঞনেন বিধানেন নিজে বিন্দেত দেবরঃ ॥ 
মনু ৯। ১৬৯। 

আন্মতযে!নি হা বিধব| হইলে পঠির কনিষ্ঠ ভ্রাতা উহার সহিত বিবাহ করিভে 

পারে। (প্রশ্ন) এক স্ত্রী অথব। পুরুষ কতবার নিয়োগ করিতে পারে £ এবং বিবাহিত 
নিযুক্ত পতির কি কি নাম হইয়। পাকে 2 (উত্তর ) * 

সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্ৰো বিবিদ উত্তরঃ | 
ততীয়ো। অগ্নিষ্টে পতিস্তরীয়স্তে মনুষ্যঙ্াঃ ॥ 

8 মও ১০। সু ৮€৫। মও 8০। 
ভেন্তি। যে( তে) তোমার (প্রথম: ) প্রথম বিবাভিত ( পতিঃ ) পতি তোমাকে 

€ বিবিদে ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে উহার নাম ( সোম) কুমারতাদিগুণযুক্ত ভওয়ানে 

“লোম” । দ্বিতীয় নিয়োগ হইতে যে পতি তোমাকে (বিবিদে ) প্রীপ্ত ভইয়া থাকে 

ভাহার নাম ! গন্ধবর্ধঃ) একন্ত্রী সম্ভোগ হেতু গন্ধব্” ( তততীয় উত্তরঃ); দ্বিতায়ের 
পরবস্তী যে তৃতীয় পতি হয় তাহার নাম ( আগ্রিঃ ) আভাষ্ভাপ্রযুক্ত “আগ্রি ; এবং ফে 

। তে / তোমার (তুরীয়ঃ) চতুর্থ হইতে একাদশ পধ্যন্ত নিয়োগ বশতৃঃ পতি হুইয়। 

থাকে, উভাদিগের নাম ( মন্তষাজাত । মনুষ্য হইথা থাকে । যেরূপ ( ইমাং হমিন্দর ) 

ইত্যাদি মন্ত্রানুসারে একাদশ পুরুষ পর্যান্ত স্ত্রী নিয়োগ করিতে পারে তন্রপ পুরুষও একাদশ 

স্ত্রী পধ্যস্ত নিয়োগ করিতে পারে । (প্রশ্ন । একাদশ শব্দে দশ পুত্র এবং পতিকে 

একাদশ ন্তানে কেন না গণনা করা যায়? (উত্তর) এইরূপ অথ করিলে “বিধবেৰ 

.দবরম্” দেবরঃ কম্মান্ডিতীয়ে। বর উচ্যতে", “মদেবৃদ্সি” এব "গন্ধবেবাবিবিদ উত্তরঃ 

শত্যাদি বেদপ্রমাণের বিরুদ্ধার্থ হইবে। কারণ হোমার অর্গানুসারে দ্বিতীয় পতিও 

লাভ হইতে পারে না । 

দেবরাদ্বা সপিপগ্াঘ স্ত্রিয়া সম্যঙ নিযুক্তয়া | 
প্রজেপ সিতাধিগন্তব্যা সম্ভানন্য পরিক্ষয়ে ॥ ১॥ 
জ্যোষ্ঠো যবীয়সে। ভার্য্যাং যবীয়ান্বাগ্রজন্ত্রিয়ম্ | 
পতিতৌ ভবতো গত্বা নিযুক্তাৰপ্যনাপদি ॥ ২। 
ওঁরসং ক্ষেত্রজশ্চৈব ॥ ৩ ॥ মনু ১1 ৫১1৫৮ । ১৫৯ ॥ 



১১৮ সন্যার্থ প্রকাশ । 

ইত্যাদি মহাত্মা! মনু লিখিয়াছেন। ( সপিগড ) অথাৎ পতির ছয় পুরুষের মধ্যে, 
পতির কনিষ্ঠ অথবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, স্বাজাতীয় অথবা স্বাপেক্ষ! উতরষ্ট জা.তস্থ পুরুষের 
সহিত বিধবা স্ত্রীর নিয়োগ হওয়া উচিত, কিন্ত ম্বতস্ত্রীক পুরুষ এবং বিধবা স্ত্রী সন্তানের 
ইচ্ছ। করিলেই নিয়োগ কর্তবা, এবং সন্তানের সর্ববপ্রকারে অভাব হইলেই নিযোগ 

হইবে । সাপশুকাল ন! হইলে অর্থাৎ সম্তানোৎপত্তির ইচ্ছা না হইলে জ্যেন্ঠ ভাতার স্ত্রীর 
সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীর সহিত জ্যেষ্টের নিয়োগ হইলে এবং 

সম্ভানোপত্তির পরও নিযুক্তগণ ঞারস্পর সমাগম করিলে পতিত হয়। অর্থাৎ এক নিয়োগ 
মধ্যে দ্বিতাথ পুত্রের জন্য গর্ভরক্ষা পব্যন্ত অব.ধ হইয়া থাকে । তাহার পর মার সমাগম 

করিবে ন।। উভয়ের জন্য নিয়োগ হুইলে চতুর্থ গঞ্ডরক্ষ। পধ্যস্ত অবধি । অর্থাৎ 
পৃর্বেবাক্ত রাতি অনুসারে দশ সন্তান পথ্যস্ত সমাগম করিতে পারে, তদনস্তর করিলে 
বিষম্লাসক্তি মনে করিতে হইবে এবং তাহাতেই পতিত বিচারিত হয়। বিবাহিত স্ত্রী 
পুরুষও যদি দশ গর্ভের পরও সমাগম করে তবে তাহারা কামী অবধারিত হইয়। 

নিন্দিত হর। অর্থা বিবাহ অথবা নিয়োগ সন্তানের ক্গন্তই অনুষ্ঠিত হয, পগ্খব 

কামক্রাড়ার জন্য নহে । ( প্রশ্ন ) কেবল পতি মৃত হইলে অথব! পতির জীবদশাতেও 

কি নিরে!গ হইতে পারে 2 (স্টন্তর ) জাবদশাতেও হইতে পারে । 

অন্যমিচ্ছন্য শ্ভগে পতিৎ মত, | 

১। ম১০। সু ১০। মং ১০ ॥ 
পতি সম্তানোত্পন্তি বিষয়ে সমর্থ হইলে আপনার স্ত্রীকে অনুমতি দিয়া কহিবে 

যে স্ুভগে ! অর্থাহ হে সৌভাগা উচ্ছাকারিণি স্ত্রি! ভূমি (মত) গামা ভিন্ন ( অন্যম্ ) 
শ্গপর পত্তিকে ( ইচ্ছস্ব ) ইচ্ছা কর এবং আম! হইছে সম্তানোতপত্তির শাশা পরিত্যাগ 
করিয়। উত্ত বিবা হিত মহদাশয় পত্তির সেবা করিতে থাক এইরূপ স্ত্রীও রোগাদি 
দোবগ্রস্ত হইয়। সম্ভানোৎপন্তি বিষয়ে অসমর্থা হইলে নিজ স্বামীকে অনুমতি দিয়া 
ক্তিবে হে. ম্বামিন্! আপনি আম! ভইতে সম্তানোত্পন্তির ইচ্ছা আগ করিয়া কোন 
অপর বিধবা স্ত্রীতে নিয়োগ দ্বারা সম্ভানোৎপত্তি করুন। এইরূপে পাণ্ডরাজার স্ত্রী 

কুস্তী এবং মান্দ্রী প্রভৃতি করিয়া "ছলেন এবং মহাত্মা! ব্যাসও চিত্রাঙ্গদ এবং বিচিত্রবীর্য্যেব 
মৃত্যুর পর স্বকীয় ভ্রাতার স্ত্রীতে নিয়োগ করিয়া অন্থিক। অন্ব। হইতে ধৃতরাষ্ট্র অন্বালিক! 
হইতে পা্ড এবং দাসী হইতে বিদ্ুরের উৎপত্তি করিয়াছিলেন ইত্যাদি ইতিহাসও 
এই বিষয়ে প্রমাণ দিতেছে । 

ত্োষিতো ধর্মকার্ধ্যার্থ, প্রতীক্ষ্যোইষ্ঠৌ নরঃ সমাঃ। 
বিদ্ভার্থৎ ষড়যশোথৎ ব। কামাখ” ত্রীৎস্ত বৎসরান্ 1১। 



ই চি / চতুর্থ সমুল্লাস ৷ 

বন্ধযা্টমেইধিবেদ্যাব্দে দশমে তু স্বৃতপ্রজা ৷ 
একাদশে স্ত্রী জননী সদ্যস্তপ্রিয়বাঁদিনী ॥ ২ ॥ 

মনুং ১1 ৭৬1 ৮১ । 
বিবাহিত পতি ধণ্মার্থ পরদেশে গমন করিলে হাষ্ট বৎসর; বিদ্যা অথবা কীর্তির 

ভান্য যাইলে ছয় বসর এবং ধনাদি কামনার জন্য যাইলে তিন বৎসর পধ্যন্ত বিবাহিড 

স্থা পথ প্রতীক্ষা করত, পশ্চাৎ্ড নিয়োগ দ্বারা সন্ত্রানোৎপত্তি করিয়। লইবে এবং বিবাহিত 

পতি প্রত্যাগমন করিলে নিযুক্ত পতির সহিত গার সম্বন্ধ থাকিবে না ॥১॥ এইরূপ 
পুরুষের পক্ষেও নিয়ম আছে । বন্ধ্যা হইলে অষ্ট বর্ষ অর্থাৎ বিবাহ হইতে অষ্ঠ বধের 

মধ্যে গর্ভ না হইলে, সন্তান ভইয়া মরিয়া মাইলে দশ বৎসর, কেবল কন্যামাত্র প্রসবিন! 

হইলে একাদশ বৎসর এবং ছুর্ববাক্যবাদিনী হইলে সম্ভ; উত্তম স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া 

নিয়োগ ছারা সম্তানোৎপত্তি করিয়া লইবে ॥ ২ ॥ ভতঙজ্প পুরুষও অত্যন্ত দুঃখদায়ক 

হইলে স্ত্রীর উচিত যে উক্ত স্বামীকে তাঁগ করিয়া আপর পুরুষ হইতে নিয়োগ দ্বার! 

সস্তানোৎপত্তি করিয়া উল্ত পতির দায়াধিকারী সন্তান করিয়া লইবে | পুর্বেবাক্ত প্রমাণ 

এবং যুক্তি সমূহ অনুসারে স্থয়দ্বর বিবাহ এবং নিয়োগ জারা স্ব স্ব কুলের উন্নতি করিতে 
হইবে । “রস” অর্থাৎ বিবাহিত পতি হইতে উৎপন্ন পুঞ্র, যেরূপ পিতার সম্পস্তির 

উত্তরাধিকারী হয় তজ্জপ, “ক্ষেত্র” অর্থাত নিয়োগ হইতে উৎপন্ন পুন্রও পিতার ধনা- 

ধিকারী হইয়া থাকে । স্ত্রী এবং পুরুষের ইহ! সর্ববদা মনে করা উচিত যে; বীধ্য এবং 

রজঃ অমূল্য পদাথ। যে এই অমূল্য পদার্থ বেশ্যা, এব' ছুষ্ট পুরুষের সহবাসে নষ্ট করে 
সে মহামুখ । কারণ দেখা যায় যে, কৃষক অথবা উগ্ভানপালক মৃখ হইয়াও নিজ ক্ষেত্র 
মথব৷ নিজ উদ্ভান ব্যতিরেকে অন্যত্র বীজ বপন করে ন!। সামান্য বাজ এবং মুখ” 

দিগের ও যখন এইরূপ ব্যবহার হইল তখন সর্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য-দেহ সরূপ বৃক্ষের বীল্ত 

কুক্ষেত্রে নষ্ট কর! মহামৃখের কাধ্য ; কারণ উহার ফল সে নিজে তোগ করিতে পারে 
না । আরও “আতা! বৈ জায়তে পুত্রঃ” ইহা ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বচন । 

অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে | 
আত্ম! বৈ পুত্রনামাসি সজীব শরদঃ শতম্ ॥ ১ 

নির ৩1 ৪8 ॥ 

হে পুত্র! তুমি প্রত্যেক অজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ এবং বীধা হইতেও উৎপন্ন 

হইয়াছ, এইগন্য তুমি আমার আত্মা হও। $ু'ম আমার পুরেব বিনষ্ট না হইয়া শতবষ 
পধ্যস্ত জীবিত থাক। হা হইতে এইরূপ প্রসিদ্ধ মহাত্া! এখ২ মহাশয়গণ উৎপন্গ 



১২০ সত্যার্থ প্রকাশ । 

হয়েন, তাদৃশ বীজ বেএযাদি ছুষ্ট ক্ষেত্রে পন করা অথব। ছুষ্ট বীজ উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রে বপন 

কর! মহাপাপের কার্ধা । (প্রশ্ন ) বিবাহের প্রয়োজন কি? ইহাতে স্ত্রী এবং পুরুষ 

বন্ধনে পড়িয়া অনেক সঙ্কোচ এবং দুঃখ ভোগ করে এইজন্য যাহার সহিত যাহার প্রণয় 

হইবে সে তাহার সি মিলিত হইবে এবং প্রণয়ের অবসান হইলে পৃথক হইবে ? (উত্তর) 
ইহা পণ্ড এবং পক্ষার ব্যবহার, মন্ুষের নহে । মনুষ্য মধ্যে বিবাহের ।নয়ম না থাকিলে 

সমস্ত গৃহাশ্রমের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ব্যবহার নষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়া ায়। কেহ কাহারও সেব 
করিবে না এবং ব্যভিচার মহাবুদ্ধি হইয়া সকলে রোগী, নির্বল এবং আল্লার 

হইয়া শীঘ্ব শাঘ্র »রিয়। যাইবে । কেহ কাহারও নিকট ভয় ব। লজ্জা পাইবে না । 

বৃদ্ধাবস্থার কেহ কাহারও সেবাও করিবে না এবং ব্যভিচারের মহাবৃদ্ধিবশত; 

সকলে রোগী, ছুবনল এবং লল্লায়ু হওয়াতে সমুদয় কুল সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট 

হইয়া যাইবে । কেহ কোন সম্পত্তির অধিকারী অথবা উত্তরাধিকারী হইতে পারে 

না এবং কাহারও কোনও বিষয়ের উপর দর্কাল পধ্যস্ত স্বত্ব থাকিতে পারে 

না। এই সকল দোষ নিবারণের জন্য বিবাহ হওয়া সর্ববতোভাবে উচিত: 

(প্রশ্ন এক বিবাহস্থলে এক পুরুবের এক স্ত্রী এবং এক স্সার এক স্থাম: 
হইলে স্ত্রী যদি গর্ভবতা ছথব। চিররোগিণী হয়, অথবা পুরুষ দীর্ঘরোগী হয় এবং ক্র 

ব! পুরুষ যুবাবস্থ হইয়া যদি ইন্দ্রিয় দমন করিতে না পারে তবে, নেস্থলে কি কর' 
উচিত * (উত্তর ) নিয়োগ বিষয়ে ইহার প্রত্যুত্তর দেওয়। হইয়াছে । গর্ভবত্তা স্ত্রার সি» 
এক বৎসর যাব সমাগম ন। করিবার সময়ে পুরুষ অথবা স্ত্রী দি না সহ্য করিতে পারে, 

তাহা হইলে অন্য কাহারও দ্বার নিয়োগ করিয়া তাহার জন্য পুত্রোৎপস্তি করিয়া! দিবে , 

পরস্ত বেশ্টাগমন অথবা বাভিচার কখন করিবে না। যতদূর সাধা অপ্রাপ্ত বস্তর ইচ্ছা. 

প্রাপ্তের রক্ষা, রক্ষিতের বৃদ্ধি' বৃদ্ধ ধনের দেশোপকারার্থ ব্যয় করিবে । সব্বপ্রকারে 

অর্থাৎ পুর্বেবেক্ত রীতি অন্তসারে শ্ব স্ব বর্ণাশ্রমের ব্যবহার সকল নিষ্পাদন করত, 

অতুযুতৎ্সাহ্নপূর্ববক এবং প্রযত্ুসহকারে শরীর মন ও ধনের দ্বারা সর্বদা পরমাথের 

শনুগ্লান করিবে । নিজ মাতা, পিতা, শ্বশ্রু ও শ্বশুরকে অতিশয় সেব। করিবে । মিত্র, 

প্রতিবেশী, নিকটবাসা, রাজ, বিদ্বান, বৈদ্ এবং অন্যান্য সৎপুরুষদিগের উপর গ্রীতি 
প্রদর্শন করিবে । হুষ্ট ও অধন্মীদিগকে উপেক্ষ। করতঃ অরথাশু উহাদিগের প্রত্যাশা ন 

করিয়! উহাদিগের চরিত্র সংশোধিত করিতে চেষ্টা পাইবে । যথাসাধ্য প্রীতিপূর্ববক 

স্বীয় সন্তানদিগকে বিদ্বান এবং ন্তরশিক্ষিত করিতে এবং করাইতে ধনাদি পদার্থের ব্যয় 
করিয়। উহাদিগকে পুর্ণ বিদ্বান এবং সুশিক্ষিত করিবে। ধর্াযুক্ত ব্যবহার করতঃ মোঙ্গ 
সাধন করিবে যাহার লাভ হইতেই কেবল পরমানন্দ ভোগ হয়। নিম্নলিখিত শ্লোক 
সকল গণনীয় নহে ;-- 



চতুর্থ সমুল্লাস। ১২১ 

পতিতোহুপি দ্বিজঃ শ্রেষ্ঠো নচ শুদ্রো৷ জিতেক্দ্য়ঃ। 
নির্্ধা চাপি গৌঃ পৃজ্যা নচ দুগ্ধবতী খরী ॥ ১॥ 
অশ্বালভ্ভৎ গবালভ্তং সংন্াসং পলপৈত্রিকমূ। 
দেবরাচ্চ স্থতোৎপস্তিং কলো পঞ্চ বিবজ্জয়েৎ ॥ ২ ॥ 

নষ্টে ম্বতে প্রত্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। 
পঞ্চস্বাপৎস্থু নারীণাৎ পতিরন্যো বিধীয়তে ॥ ৩॥ 

এই সকল কপোলকল্লিত পরাশরীয় শ্লোক । দুষ্ষশ্মকারী দ্বিজকে শ্রেষ্ঠ এব" 

অষ্টকশ্ম্মকারী শুদ্রকে নীচ যদি মনে কর। যায় সবে, ইহা অপেক্ষা পক্ষপাত, অন্যায় 

এবং অধন্ম আর অধিক কি হইতে পারে ? হুগ্ধতী অথবা অন্ৃপ্ধবতী গাভী গোপালের 

যেরূপ পালনীয়, গর্দভ কি কুস্তকারের তদ্রুপ পালনীয় নহে? উপযুক্ত দষ্টাস্ত 
সতিশয় বিষম । কারণ দ্বিজ এবং শূদ্র মনুষাজাতি, এবং গো এবং গর্দভ ভিন্ন জাতি । 

দৃষ্টান্ত বিষয়ে পশুজাতির মধো দৃষ্টাস্তের এক দেশের কথঞ্চি যদি সামঞ্জস্য ও হয় তথাপি 
উপরিকখিত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতে পারে না; স্ৃতরাং এই শ্লোক কখনই বিদ্বান্ 

দিগের অন্ুমোদনীয় হইতে পারে না। অশ্বালস্ত অর্থাত অশ্বহত্যা! অথব! গবালস্ত অর্থাৎ 

গোহত্যা করিয়া হোম কর যখন বেদবিহিত নহে তখন, তাহার কলিযুগে নিষেধ করা 

কেন বেদ-বিরুদ্ধ না হইবে ?এ্রকলিষুগে এই নীচ কার্য্ের নিষেধ স্বীকার করলে ত্রেত! 
প্রভৃততিতে ইহ! বিধি হইয়! পড়ে৷ শ্রেষ্টযুগে এতাদৃশ দুষ্কার্য্য হওয়া সর্বথা অসত্তব । 

বেদাদি শাস্ত্রে সংন্যাসের বিধি আছে এবং উহার নিষেধ করার কোন মূল অথবা কারণ 

নাই। মাংসের নিষেধ থাকিলে সর্বদাই নিষেধ মানিতে হইবে। দেবর হইতে 

স্বতোৎপত্তির বিষয় বেদে যখন 'লখিত আছে তখন, উক্ত শ্লোক-কর্তার চীশুকারের 

প্রয়োজন কি? ২॥ : 

যদি ( নষ্ট ) অর্থাৎ পতি কোন দেশাস্তরে প্রস্থান করিলে, গুহে স্ত্রী যদি নিয়োগ 
করে এবং সেই সময় যদি বিবাহিত পতি আসিয়া পড়ে তবে, সে স্ত্রী কাহার .হইবে ? 
যদি কেছ বলেন ফে,বিবাহিহ পতির যেস্ত্রী হইবে তাহ! স্বীকার্যা বটে কিন্তু, পরাশরীতে 

তাদৃশ ব্যবস্থা নাই। স্ত্রীর কি কেবল পাঁচটা মাত্র আপতকাল আছে, আর কি নাই ৮ 
রোগে পড়িয়৷ থাকা। অথব। যুদ্ধাদি ঘটন। ইত্যাদি পঁচের অধিকও আপৎকাল আছে । 

স্থতরাং এই সকল শ্লোক কখন স্বীকরণীয় নহে ॥ ৩॥ (প্রশ্্র) কি আপনি পরাশরমুনির 

বচন গ্রাহ্য করেন না £ (উত্তর) যাহারই বচন হউক ন! কেন বেদ-বিরুদ্ধ হইলে তাহ! 

স্বীকার করি না। জীর এ বচন পরাশরের বচনও নছে। কারণ এইকপে ত্রক্ষোবাচ, 



১২২ সত্যার্থ প্রকাশ । 

বশিষ্ঠ উবাচ, রাম উবাচ, শিব উবাচ, বিষুরুবাচ, দেবুযবাচ” ইত্যাদি শ্রেষ্ঠদিগের নাম 

লিখিয়া গ্রস্থ রচনা করার অভিপ্রায় এই যে, সর্ধমান্যদ্দিগের নামবশতঃ এই সকল গ্রস্থ 

সংসারে মান্য হইবে এবং গ্রন্থকর্থারও প্রচুর জীবিকা লাভ হইবে, এইজন্য অনর্থ গল্পযুক্ত 

্ন্থ রচিত হইয়! থাকে । কতিপয় প্রক্ষিগ্ শ্লোক পরিত্যাগ করিলে কেবল মনুশ্মৃতিই 
বেদানুকূল, অন্য স্মৃতি নহে । এইরূপ অন্যান্য অসত্য গ্রন্থের ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে । 

(প্রশ্ন) গৃহাশ্রম সকল আশ্রমের শ্রেন্ঠ অথবা নিকুষ্ট ? ( উত্তর ) স্বপ্থ কণ্্ম বিধয়ে 

সকল আশ্রমই শ্রেষ্ঠ, কিন্ত £-- 

যথ। নদীনদাঃ সর্বে সাগরে যাস্তি সংস্িতিম | 
তৈবাশ্রমিণঃ সর্বে গৃহস্ছে যাস্তি সংস্থিতিম ॥ ১। 

মই । ৬1০০ ॥ 

যথা বায়ুৎ সমাশ্রিত্য বর্তন্তে সর্থজন্তবঃ। 
তথা গৃহস্থ্মাশ্রিত্য বর্তীন্তে সর্ব আশ্রমাঃ ॥ ২॥ 
যম্মাত্রয়োপ্য শ্রমিণে | দানেনাম্েন চাম্বহম, 
গৃহন্থেনৈব ধার্য্যন্তে তম্মাজ্ঞ্োষ্ঠাশ্রমো গৃহী ॥ ৩॥ 
ম সংধার্যযঃ প্রযত্েন স্বগমক্ষয়মিচ্ছতা। | 
সুখ চেহেচ্ছতা নিত্যৎ যোহধার্য্যোহূর্বলেক্দিয়েঃ ৪8 

মনঃ। ৩। ৭৭1 ৭৯ ॥ 

যেরূপ নববী এবং বৃহৎ বৃহ নদ যতক্ষণ সমুদ্র না পায় ততক্ষণ ভ্রমণ করে ভক্রপ 

গুহস্থা শ্রমকে আশ্রয় করিয়া! সকল আশ্রম স্থির থাকে এবং এই আশ্রম ব্যতীত অনা 

কোন আশ্রমের ব্যবহার দিদ্ধ হয় না ॥ ১ ॥ ব্রচ্ষচারী, বানপ্রস্থা এবং সংন্যাসা এই তিন 

ঙাশ্রমীকে দান ও অন্নাদি প্রদান হবার! গৃহস্থ ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করে, এই জন্য গৃহন্ছা- 
শ্রমকে জোষ্া শ্রম নর্থাৎ সকল বাবহারে শ্রেষ্ঠ বল! যায় ॥২॥ এই জনা মোক্ষ 
এবং সংসারের সুখ ইচ্ছাকারী প্রযত্ব সহকারে গৃহস্থাশ্রমকে ধারণ করিবে ॥ ৩।॥ 

তুর্ববলেন্দ্িয় অর্থাৎ ভীরু এবং ছুব্ধল পুরুষ গৃহস্থাশ্রম ধারণ করিবার অযোগ্য , 
এই নাশ্রমকে বিশেষ প্রকারে ধারণ করিবে ॥ ৪॥ এই জন্য সংসারে বত 

কিছু ব্যবহার মাছে, গৃহস্থাশ্রম 'তাহান আঁধার । গৃহস্থাশ্রম না! হইলে সন্ভতানোহপত্তি 

হইত না সুতরাং, ব্রল্মচধ্য, বানপ্রস্থ গথবা সংন্যান কিন্ধপে হইতে পারিত 9 



চতুথ সমুল্লাদ। ১২৩ 

ধিনি গৃহস্থ শ্রমের নিন্দা করেন তিনি, স্বয়ং নিন্দনীয় হয়েন) এবং বিনি প্রশংসা 

করেন তিনি প্রশংসনীয়। পরম্ত স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই পরম্পর প্রলপ্, বিদ্বান 

এবং পুরুষার্থ ও সর্বপ্রকার ব্যবহার জ্ঞাতা হইলেই গৃহাশ্রমে স্বধ হইয়া থাকে । এই 
'জন্য ব্রহ্মীচধ্য এবং স্বয়ম্বর বিবাহই গৃহাশ্রমের শখের মুখা কারণ। এস্বলে সমাবর্তন, 

বিবাহ এবং গৃহাশ্রম বিষয়ের সংক্ষেপে শিক্ষা প্রদত্ত হইল । ইহার পর বানপ্রস্থ এব" 

সংন্যাসের বিষয় লিখিত হইবে। 

ইতি স্ত্রীমদ্দয়ানন্ম সরন্বতীস্বা মিকৃতে সত্যাথ প্রকাশে 
স্থভাষাবিভূষিতে সমাবর্তনবিবাহগ্হাশ্রমবিষয়ে 

চতুর্থ; সমুল্প।সঃ সম্পূর্ণ; ॥ 



অথ পঞ্চমসমুল্লাসারস্তঃ 

অথ বান প্রস্থ সংন্যাসবিধিৎ বক্ষ্যামঃ | 
এক্ষণে বানপ্রস্থ ও সংন্যাসবিধি কথিত হইবে । . 

্রহ্ষচর্য্যাশ মং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা' বনী 
ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ ॥ শতঃ কাঃ ১৪। 

মানবের কর্তব্য যে ব্রহ্মচধ্যাশ্রম সমাণ্ড করিয়া গুহস্থ হইবে, গুহস্থ হইয়া বানপ্রস্থ 
এবং বানগ্রস্ত হইয়! সংন্যাসী হইবে অর্থাৎ ক্রমানুসারে এইরূপ আশ্রমের বিধান আাছে। 

এবং গৃহাশ মে স্থিত্বা বিধিবৎ ন্লাতকো। দ্বিজ3। 
ৰনে বসেত্ব, নিয়তো যথা বদিজিতেন্দ্িয়ঃ ॥ ১॥ 
গৃহস্ছস্ত যদ! পশ্যে দ্বলীপলি তমাত্বনঃ। 
অপত্যন্ঠৈব চাপত্যৎ তদারণ্যৎ সমাশ য়ে ॥ ২॥ 
সন্তজ্য গাম মাহারং সর্বৎ চৈব পরিচ্ছদম.। 
পুত্রেষু ভাধ্যাৎ নিক্ষিপা বনৎ গচ্ছেৎ সহৈব বা ॥৩। 
অগ্নিহোত্রৎ সমাদায় গৃহ্াৎ চাগ্রনিপরিচ্ছদম.। 
গ্রাখাদরণ্যৎ নিঃস্ত্য নিবসেন্লিয়তেন্দরিয়ঃ ॥ ৪ 
সুনান্লৈবিবিধৈর্মে ধ্যৈই শাকমুলফলেন বা। 
এতানেৰ মহাযজ্ঞানির্বপেদ্বিধিপুর্ককম্ ॥৫।| মনু ৬।১-৫ 
এই প্রকারে স্নাতক অর্থাৎ ব্রহ্মচধ্যপূর্র্বক গৃহস্থা শ্রমের অনুঠাত। দ্বিজ অর্থাৎ রান, 

ক্ষজিয়, এবং ধৈশ্ঠ গৃ্াশ্রমে কালাতিপাত করিয়! নিশ্চিতাত্বা হইয়। এবং যধাবশু ইন্দি় 
জয় করিয়া বনে বাঁস করিবে ॥১॥ গুহস্থ যখন মন্তকের কেশ শুভ্র এবং মাংস 

কুঞ্চিত হইতে দেখিবে এবং যখন পুজের সন্ভানাদি হইবে তখন, বনে গিয়। বাদ করিবে ॥ 
২॥ সমস্ত গ্রামের উপযুক্ত আহার এবং বনস্ত্রাদি উত্তম উত্তম পদার্থ ত্যাগ করিয়।, 

পুত্রের নিকট স্ত্রীকে রাখিয়া অথব| তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়। বনে বাস করিবে ॥৩' 

সাঙোপাঙ্গ অস্পিহোত্র লইয়া গ্রাম হইতে নির্গমন করতঃ দৃটেন্দ্িয় হইয়া, অরাংণ। 



পঞ্চম সমুল্লাস। ১২৫ 

গমন করিয়। বাস করিবে ॥ ৪ ॥ নানাবিধ সাম! গাদি অল্প, স্ন্দর স্থন্দর শীকঃ ফল, 
সুল, ফুল, ও কন্দাদি থার! পূর্বেবাক্ত পঞ্চ মহাযজ্ছের অনুষ্ঠান করিবে এবং উহার দ্বার! 
তিথি সেব! এবং নিজের জীবিকা নির্বাহ করিবে ॥ ৫ ॥ 

স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দান্তে। মৈত্রঃ সমাহিতঃ | 
দাতা নিত্যমনাদাতা সর্বভূতান্কম্পকঃ ॥ ১॥ 
অপ্রযত্বঃ সুখাথেশু ব্রহ্মচারী ধরাশয়ঃ। 
শরণেঘমমশ্চৈৰ বৃক্ষমূলনিকেতনঃ ॥২॥ মহ ৬। শ্লোক ৮২৩ 

স্বিদ স্বাধ্যায় অর্থাৎ শধ্যয়ন ও অধ্যাপনে নিযুক্ত, জিতাত্বা, সকলের মিত্র, ইক্জয়- 
দমনশীল, বিষ্যাদিদাত| এবং সকলের প্রতি দয়ালু হইবে এবং কখন কাহারওনিকট কেন 

পদার্থ গ্রহণ করিবে ন।। এইরূপ সর্ব! ব্যবভার করিবে ॥ ১ ॥ শরীরের স্থাখের জনা 

বিশেষ প্রযত্ব করিবে না, ব্রঙ্গচারী থাকিবে অর্থাৎ স্বীয় স্ত্রী সমভিব্যাহীরে থাকিলেও 

হাহার সহিত বিষয় ভোগের কোন চেস্টা করিবে না, ভূমিতে শয়ন করিবে, নিজের 
আহ্িত অথবা স্বকীয় পদার্থের উপর মমতা প্রকাশ করাবে না এবং রুক্ষমূলে নিবাস 

করিবে ॥ ২॥ 

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাৎসো ভৈক্ষ- 
চর্ষ]াৎ চরন্তঃ। সূর্যযদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি বত্রাহস্বতঃ 
সপুরুষোহব্যয়াত্মা | ১। 

মু | খই ২। মঃ ১১। 

মে সকল শান্ত বিদ্বান লোক বনে তপন্তা এবং বর্্ানুষ্ঠান করতঃ সত্যে শ্রদ্ধাশীল 

হইয়। এবং ভিক্ষাচরণ করিয়া বনে বাস করেন তাহারা, যে স্থানে নাশরহিত পুর্ণ পুরুষ 

হানি লাভরহিত পরমাত্মা আছেন, সেই স্থানে নিম্মল হইয়া প্রাণদ্বার দিয়া গমন 

করতঃ, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হয়েন ॥ ১: 

অভ্যাদধামি সমিধমঞ্ে ব্রতপতে ত্বয়ি । 
ব্রতঞ্চ শদ্ধাৎ চোপৈশীন্ধে ত্বাঁ দীক্ষিতো অহম.1১। 

যজুর্ধেদে। অধ্যায় ২০। ম3 ২৪। 

বানপ্রশ্থীর উচিত যে--“আমি মগ্সিতে হোম করতঃ দীক্ষিত হইয়। ব্রত (সত্যাচরণ) 

এবং শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইব” এইরূপ অভিলাষ করি! স্ডিনি বানপ্রস্থী হইবেন গনং নানালিধ 



১২৬ সন্যার্থ প্রকাশ। 

তপশ্চধ্যা, সংসঙ্গ, যোগাভযাস, স্থবিচারপুরর্কক জ্ঞান এবং পবিভ্রতা লাত করিবেন: 

পশ্চাত মখন সংন্াস গ্রহণের ইচ্ছ। হইবে তখন, স্ত্রীকে পুত্রের নিকট প্রেরণ করিয়া! পরে 

সংন্যাস গ্রহণ করিবেন ॥ ১॥ 

অথ সতন্যাসবিধিঃ। 

বনেষুচ বিহৃত্যৈবৎ তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ। 
চতর্থমায়ুষৌভাগৎ ত্যক্তা৷ সংগান পরিব্রজেৎ । 

মন্ঃ ৬ 1 ৩৩। 

এই প্রকারে আম্বুর তৃতায়ত্ঞাগ অর্থাৎ পঞ্চাশতবর্ধ হইতে পঞ্চসপ্ততি বর্ষ পর্য্যস্ত 

ধানপ্রস্থী হইয়া আয়ুর চতুর্থভাগে সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাট শর্থাং সংন্যাসী হইবে 

( প্রশ্ন ) গৃহাশ্রম এবং ঝানপ্রন্থাশ,ম না করিয়া সংন্যাসাশম করিলে পাপ হয় অথক 
কয় না? (উত্তর ) হইয়াও থাকে এব নাও হয়। (প্রশ্ন) এস্থলে ছুইপ্রকারের 

কথ। কেন বলিতেষ্চেন ১ (উত্তর) ছুইপ্রকার নহে । বাল্যাবস্থায় বিরস্ত হইয়া যি 

কেহ নিষয়াসন্ত হয় বে, সে মহাপাপী হয়। এব ঘে বিষয়াসক্ত না হয় সে মহা- 

পুণ্যা। পুরুষ ! | 

যদহরেব বিরজেত্বদহরেব প্রত্রজেদ্বনাৰা গৃহাঘ্ব। ব্রহ্মচর্ধা- 
দেব পতবরজেৎ | 

ইহা ব্রাহ্মণগ্রপ্তের বচন। গে দিন বৈরা গ্রস্ত হইবে সেই দিনেই গুহ হইতে অথবা 
বন হইতে সংস্তাস গ্রহণ করিবে । প্রথমে সংন্যাসের বিষয় ক্রমানুসারে কথিত হইয়াছে 
এক্ষণে এই বিকল্প রহিয়ছে যে বানপ্রস্ত করিয়া অথবা গৃহস্থাশ্রম হইতে একবারেই 
সংগ্ঠাস গ্রহণ করিবে । তৃতীয়পক্ষ এই যে, যে পুরুষ পূর্ণবিদ্বান্ জিতেন্দিয়, বিষয়, 
তভোগেচ্ছারহিত এব" পরোপকারের ইচ্ছাযুস্ত হইবেন ভিনি. ক্রহ্ষচ্য্যাশ্রম হইতেই 
সন্যাস গ্রহণ করিবেন । বেদেও “্যতয়ঃ ত্রাঙ্মণস্ বিজানত” ইঞ্যাদি বাক্যে সংন্যাসের 
বিধান আছে । 

পরন্থ ? 

নাবিরতো ছুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ | 
নাশান্তমানসে! বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্ন রাখ ॥ 

কঠঃ ॥ বঙ্গী ২। মং ২৩ ॥ 



পঞ্চম সমুল্লাস। ১৭৭ 

দুষ্টাচার হইতে যিনি নিবৃত্ত হয়েন পাই. ধাহার শান্তি লাভ হয় নাই, যীহ!র আত্ম! 

যোগী নহে এবং ধীহার মণ শান্ত নচ্কে তিনি, সংনাস লইলেও প্রজ্ঞান দ্বারা পরমাযজ্মাকে 
প্রাপ্ত হন ন1। 

যেহেতু ১ 

যচ্ছেদ্বাঙমনসী প্রাজ্তস্তদ্যাচ্ছেদ্জ্ঞান আত্মনি । 
জ্ঞানগাত্বনি মহুতি নিষচ্ছেত্ৃগ্াচ্ছেঙ্ছান্ত আত্মনি ॥ 

কঠং। বলী ৩। মৎ ১৩ ॥ 
সংন্যাসী বুদ্ধিমান ভইলে বাকা এবং মনকে অধন্ম হইতে নিবত্ত করিয়া জ্ঞান ও 

শ'স্াবিষয়ে নিযুক্ত করিয়া, উত্ত জ্বানন্সরূপ শাত্ম।কে পরমাত্মা বিষয়ে নিযুক্ত করিবেন 
এবং ভাদুশ বিজ্ঞানকে শাস্তস্বরূপ মাতার উপর স্থিরীকত করিবেন । 

পরীক্ষ্য লোকান্ কন্মচিতান্ ব্রাহ্মণে 
নির্বেদমায়ান্াস্ত্যরুতঃ কতেন। 

তদ্িজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ 
শোত্রিয়ৎ ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ 

মুণ্ডৎ | খণ্ড ২। মৎ ১২ ॥ 

সমস্ত লৌকিক ভোগ কশ্মন্ধারা সঞ্চিত হইয়াছে দেয়া ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সংন্যাসা 
বৈরাগা যুক্ত হইবেন। কারণ অকৃত (অর্থাৎ কৃত হন নাই এমন ) পরমাত্মাকে ক 
র্থাৎ কেবল কশ্মদ্বার! প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই নিমিত্ত অর্পণের ( দান ) জন্য হস্তে 

কিছু অর্থ লইয়!। বেদবিৎ এবং পরমাস্াজ্ঞানসম্পন্প গুরুর নিকট গমন করিয়। সন্দেহ 

নিবৃত্তি করিবে। পরশ্থ সনবদা ।নন্লিখিত লোকের সঙ্গ পরিত।াগ করিবে £- 

অবিদায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ 
পণ্ডিতম্মন্্যমানাঃ ৷ 

জঙ ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মুঢ়া আন্দেনৈব 
নীয়মান। যথান্ধাঃ ॥১॥ 

অবিদ্যায়াং বন্ৃুধা বর্তমানা বয়ৎ কুতর্থ। 
| ইতাভিমন্যন্তি বালাঃ | 



১২৮ সত্যার্থ প্রক্কাশ। 

যৎকম্মিণে। ন প্রবেদয়স্তি রাগাৎ 
তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চাবন্তে ॥ ২ ॥ 

স্ুঃ। খং ২। ম১৮।৯॥ 

যাহার! অবষ্ঠামধ্যে ক্রাড়া করে, (অথচ) আপনাকে ধীর এবং পণ্ডিত মনে করে, 

সেই সকল নাঃগামী মু লোক অন্ধের পশ্চাৎ অন্ধ যেরূপ দুর্দশ। প্রাপ্ত হয় তন্রপ হুঃখ 

পাইয়। থাকে ॥ ১॥ যাহার! বন্ুপ্রকারে অবিষ্ভায় রত থাকে এবং বালবুদ্ধি হইয়৷ আমি 

কৃতার্থ হুইয়াছি এইরূপ মনে করে এবং কণ্মকাণ্ডতীলোক সকল রাগ বশতঃ মোহিত 

হইয়া ধাহাকে জানিতে অথব! জানাইতে সমর্থ নহে, তাহার। আতুর হইয়া জন্মসৃত্যুরূপ 

দুঃখে নিমগ্ন হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ এইজন্য ৪--- 

বেদান্তবিজ্ঞানস্থনিশ্চিতার্থাঃ সংন্যামষোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধ- 
সত্বাঃ! তে ব্রহ্মলোকেধু পরান্তকালে পরাম্বতাঃ পরি- 
সুচ্যন্তি সর্বে ॥ মুণ্ডক। খই ২। মই ॥ 

ধাহার! বেদান্ত অর্থাৎ পরমেশর প্রতিপাদক বেদমন্ত্রের অর্থ জান এবং আচারানু- 

সারে উত্তমরূপে নিশ্চয় জ্ঞাত এবং যোগদ্ধার৷ শুদ্ধান্তঃকরণ সংন্যাদী হয়েন শাহারা, 

পরমেশ্বরে মুক্তিন্থখ প্রাপ্ত হইয়! ভোগানম্তর মুক্তিন্বখের অবধি পুর্ণ হইলে তৎস্থান 

হইতে নিক্মণ করিয়া সংসারে পুন; আগমন করেন । মুক্তি ব্যতিরেকে দুঃধের নাশ 

হয়না; কারণ $- ” 

ন বৈ সশরীরন্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তাশরীরৎ 
বাবসন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পাশতঃ॥ 

ছান্দো। প্রৎ ৮1 খং ১২॥ 
দেহধারী কদাপি তিনি স্থখ ছুঃখের প্রাপ্তি হইছে পৃথক্ থাকিতে পারে না; 

মখন শরীররভিত জীবাত্বা যুক্ত অবস্থায় সর্ধব্যাপক পরমেশ্রের সহত শুদ্ধ হইয়! 
অবস্থান করে তখন তাভান সাংসারিক স্তুখ এবং ছুঃখের প্রাপ্তি হয় না। এইজন্য-_ 

পুত্রেষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুণ্ায়াথ 
ভিক্ষাচর্যাৎ চরন্তি ॥ শত$ কাং ১৪ ॥ ব্রা ২। ক ১। 

লোকপ্রতিষ্ঠা অথবা! লাভ, ধন ভোগ অথবা ধন সম্মান এবং পুত্রাদির মোহ হইঞ্ছে 
পুথক্ হইয়া, সংন্াসিগণ ভিক্ষুকতাবে দিবারাত্র মোক্ষসাধনে তৎপর থাকেন । 



পঞ্চম সমুল্লাল। ১২৯ 

প্রাজাপত্যাৎ নিরূপ্যেঞ্িং তন্ত।ং সর্ববেদসং হৃত্বা। ব্রাহ্মণ 
প্রত্রজেৎ ॥১॥ যজুর্ষেদত্রাহ্ষণে ৷ প্রাজাপত্যাৎ নিরূপ্যেষ্টিং 
সর্ববেদসদক্ষিণাম্। আত্মুন্তমীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রত্রজেৎ 
গৃহাৎ ॥ ২॥ যে দত্ত সর্বভূতেভ্যঃ গব্রজত্যভয়ৎ গুহাৎ । 
তন্ত তেজোময়া লে।কা ভবন্তি ব্র্মবাদিনঃ ॥ ৩। 

মনুঃ ৬। ৩৮। ৩৯ ॥ 
প্রজাপতি অর্থাৎ পরমেশরকে প্রাপ্তির জন্য ইষ্টি হথথাৎ যজ্জ্ক করিয়। উহাতে বাজ্ছো- 

পবীত ও শিখাদি চিহ্ন ত্যাগ করতঃ, আহবনীয়াদি পঞ্চাগ্সিতে প্রাণ, অপান, সমান, 

উদান ও ব্যান এই পণ, প্রাণ আরোপণ করিয়। ব্রহ্মবিশু ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে নির্গত হইয়া 
সংন্াী হইবেন ॥ ১॥২॥ [ধনি সকল ভূত আর্থা প্রাণিমাত্রকে মভয় দান করতঃ 
গুহ হইতে নির্গমন করিয়। সনন্াসী হয়েন সেই, ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ পরমেশ্বর প্রকাশিত 
বেদোক্ত ধন্ীদ্দি ও বিষ্ভার উপদেশক সংন্থাসী প্রকাশময় অর্থাৎ মুক্তির মানন্দম্বরূপ 
লোক প্রাপ্ত হয়েন ॥ (প্রশ্ন) সংন্যাসীদিগের ধন্ম কিরূপ? (উত্তর ) পক্ষপাত শুন্য 

হইয়! নায়ীচরণ, সত্যগ্রহণ, অসত্যতাগ; বেদোক্ত ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন, পরোপকার 

এবং সত্যভাষণাদি ধন্ম সকল আশ্রমীরই অর্থাৎ মনুষ্যমাতেরহই একরপ। তবে 
সংন্যাসীর বিশেষ ধশ্ম এই 2 

দৃষ্টিপৃতৎ হ্যসেৎ পাদৎ বস্ত্রপৃতৎ জলং পিবেৎ। 
সত্যপুতাৎ বদেঘাচং মনঃপুতৎ সমাচরেৎ ॥ ১ 

ভুধ্যন্তৎ ন প্রতিভ্রুধ্যেদাত্রু ষ্টঃ কুশলৎ বদেৎ। 
উজ ন বাচমনৃতাৎ বদেৎ ॥ ২। 
অধ্যাত্মরতিরাসীনে। নিরপেক্ষো নিরামিষঃ ৷ 
আত্মনৈব সহায়েন শুখাখাঁ বিচরেদিহ ॥ ৩॥ 
কুপ্তকেশনখশ্মশ্রুঃ পাত্রী দণ্ডী কুসম্ভবান্। 
বিচরেছিয়তে। নিত্যৎ সর্বভূতান্যপীড়য়ন্ ॥.৪ ॥ 
ইন্ড্রিয়াণাৎ নিরোধেন রাগঘ্েষক্ষয়েণ চ। 
অহিৎসয়। চ ভূতানামস্থতত্বায় কপ্পতে ॥ ৫॥ 

১৭ 



সত্যার্থ প্রকাশ । 

দৃষিতোইপি চরেন্ন্মৎ যত্র তত্রাশ্রমে রতঃ । 
সমঃ সর্বেষু ভুতেষ্, ন লিঙ্গং ধর্মবকারণম্ ॥ ৩ ॥ 
ফলৎ কতকরক্ষল্ত যদ প্যন্ু প্রসাদকম্। 
ন নামগ্রহণাদেব তন্ত বারি প্রসীদতি ॥ ৭1 
প্রাণায়ামা ব্রাহ্মণন্ত ব্রয়োপি বিধিবৎ কৃতাঃ 
ব্যান্বতিপ্রণবৈরুক্তী বিজ্ঞেয়ং পরমৎ তপঃ ॥ ৮ 
দহ্থান্তে খ্বায় ঘানানাৎ ধাতৃনাং হি যথা মলাঃ। 
তথেন্দ্রিয়াণাৎ দহন্তে দোষাঃ প্রাণন্ নিগ্রহাৎ ॥৯। 
পাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিন্বিষম্। 
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্ ॥১০। 
উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুজ্ঞে যামরুতাত্মভিঃ 
ধ্যানযোগেন মংপশ্যেদ গতিমস্যাস্তরাত্বনঃ ॥১১॥ 
আহিংসয়েক্দিয়াসঙ্গৈ বৈদিকৈশ্চৈব কর্মভিঃ | 
তপসশ্চরণৈশ্োট্রৈঃ সাংয়ন্তীহ তৎপদম্ | ১২ ॥ 
যদা ভাবেন ভৰতি সর্বভাবেষু নিষ্পুহঃ 
তদা শখমবাপ্ধোতি প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম ॥ ১৩ ॥ 
চতুভিরপি গৈবৈতৈ নি-ত্যমাশ্রমিভির্থি জৈঃ 
দশলক্ষণকে। ধর্মঃ সেবিতব্যঃ প্রবত্ুতঃ ॥ ১৪ ॥ 
ধতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিক্দিয়নিগ্রহঃ | 
ধীবিদ্ভা সত্যমক্রোধে। দশকং ধর্মমলক্ষণম ॥ ১৫॥ 
অনেন বিধিনা সর্বাৎস্তক্ত1 সংগাঞ, শনৈঃ শনৈঃ | 
সব্বদন্বিনিমূক্তো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে ॥ ১৬॥ 

মনুঃ অঃ ৩। 
£১।৪৮।৪৯1৫৯।৬০।৬৬।৭০1৭৩।৭৫/৮০।৯১।৯২1৮৬। 

সংন্যাসী পথে চলিবার সময় এদিক্ ওদিক্ না দেখিয়া কেবল নীচে পৃথিবীর ভপব 



পঞ্চম সমুলাল। ৯৩১ 

দৃষ্টি রাখিয়। চলিবে, সর্ধবদা বস্তদ্বারা জল ছ'কিয়। পান করিবে, নিরন্তর সতা কহিবে, 

এবং সর্বদা মনে বিচার করিয়। সতোর গ্রহণ ও অসত্যের পরিহার করিবে ।? ১॥ কোন 

স্থানে উপদেশ অর্থবা সংবাদের স্থলে কেহ সংন্যাসীর উপর ক্রোধ করিলে অথবা 

ঠাহাকে নিন্দ। করিলে সংন্যাসীর উচিত যে তাহার উপর ক্রোধ ন। করিয়া তাহার 

কল্যাপার্থ উপদেশ দিবে এবং মুখের এক, নাসিকার ছুই, চক্ষুর ছুই এবং কর্ণের ছুই 
রন্ধ, ার! মিথ্য! বাকা কোন কারণে নির্গত করিবে না অর্থাৎ বলিবে না ॥২॥ স্বকীয় 

মাত্মায় এবং পরমাত্ঝায় স্থির থাকিয়। অপেক্ষারহিত হইয়া, মগ্তমাংসাঁদি বজ্ভ্বিত হইয়া 

এবং কেবল আত্মারই স্ুুখার্থা হইয়া এই সংসারে ধশ্ম এবং বিদ্যা বৃদ্ধির জন্য উপদেশার্থ 
সর্বদা বিচরণ করিবে ॥ ৩1 কেশ, নখ ও শ্মশ্র মুণ্ডিত করিয়া সুন্দর পাত্র ও দগ্ড 
ধারণ করতঃ কুন্ুস্ত রঙ্গে রঞ্জিত বস্স্স পরিধান পূর্ববক, নিশ্চিতাত্মা। হইয়া, এবং কোনও 

প্রাণীকে পীড়া না দিয় সর্ধত্র বিচরণ করিবে ॥ ৪8 ॥ ইন্জ্রিয়দিগের অধশ্মীচরণ নিবাঞণ 

করিয়া, রাগদ্ধেষ পরিত্যাগ করত: সকল প্রাণীর উপর নির্বৈর থাকিয়। মোক্ষের শুন্য 

আত্মশক্তি বৃদ্ধি করিবে ॥৫॥ এই সংসারে কেহ তাহাকে দূষিত অথবা! ভূষিত করিলেও 
যেকোন আশ্রমে অবস্থান করতঃ সংন্যাসী সকল প্রাণীর প্রতি পক্ষপাতরহিত হইয়া 

স্বয়ং ধশ্ধাত্া হইয়। অপরকে ধশ্মাত্মা করিতে প্রবত্ব করবে এবং ইহাও নিজ মনে নিশ্চয় 

ক্রানিবে যে, দণ্ড কমগুলু এবং কাঁধায় বন্ধ প্রস্ভুঠ চিহ্ন ধারণ করা ধশ্মের কারণ নহে। 

সকল মনুষ্যাদি প্রাণিগণকে সত্যোপদেশ এবং বিদ্যাদান্ দ্বারা উন্নতি করাই সংন্যাসীর 

মুখ্য কণ্্ন ॥৬॥ যেরূপ নির্্শলা বৃক্ষের ফল পিশিয়া কলুধিত জলে প্রক্ষেপ করিলে 

জলের শুদ্ধি হয়, কিন্তু উহা গ্রক্ষেপ না করিয়! কেবল নামমাত্র কথন বা শ্রবণমাত্র 

দ্বারা জল শুদ্ধ হইতে পারে না ॥৭॥ এইজন্য ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্ধবিৎ সংন্যাপীর 

কর্তব্য যে, তিনি কার সহিত সপ্তব্যান্থঠি দ্বারা ঘথাশক্তি বিধিপুর্বক প্রাণায়াম করি- 

বেন, এবং ।তনের ন্যুন প্রাণায়াম কখন করিবেন না । সং ন্য/সীর পক্ষে এই পরম তপস্থা। ॥ 

৮॥ যেরূপ অগ্নিতে তপ্ত এবং দ্রবীভূত কর্রলে ধাতুর মল নষ্ট হইয়া যায়, তন্রপ 
প্রাণের নিগ্রহু দ্বারা মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের দৌষ ভম্মীভূত হইয়। থাকে ॥৯ ॥ এই 

জন্য সংন্যাসিগণ প্রতিনিয়ত প্র,ণায়াম দ্বারা আত্মার, অন্তঃকরণের এবং ইক্দ্রিযদিগের 

দোষ, ধারণাদ্বার পাপ, প্রত্যাহার দ্বার! সঙ্গদোষ এবং ধ্যানৰারা অনীশ্বরগুণ অর্থাৎ 

জীবের হর্, শোক এবং অবিস্ভাদি দোষ ভল্মীতূত করেন ॥১০॥ ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ "পদার্থে 
পরমেশ্বরের ব্যাপ্তি ( যাহা! অযোগী ও অবিদ্বান্গণ বুঝিতে পারে না), এবং নিজ 

আত্মার ও পরমাত্মার গতি উক্তরূপ ধ্যানযোগ দ্বারা দেখিবে ॥ ১১॥ পূর্বোক্ত 
ংন্যাসী সর্ববভূতে নির্বৈরভাব ইন্দ্রিয় বিষয়ের ত্যাগ এবং বেদোক্ত কম্ম ও অত্যগ্ 

তপস্তার অনুষ্ঠান দ্বারা, সংসারে মোক্ষপদের লাভ করিতে এবং করাইতে সমর্থ; অন) 



১৩২ সত্যার্থ প্রকাশ । 

কেহ সমর্থ নহে ॥ ১২ ॥ সবন্যানী যখন সকল ভাবে অর্থাং সকল পদার্থ বিষয়ে 

নিম্পৃহ ও আকাঙক্ষ/-রহিত এবং আস্তরিক ও বাহ্য ব্যবহারে পবিত্র হয়েন তখনই, এই 

শরীরে এবং মরণান্ডে নিরস্তর স্থখ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৩ ॥ এইজনা ব্রদ্ষচারী, গৃহস্থ, 

বান প্রস্্ী এবং সংন্যাসী সকলেরই উচিত যে, প্রষত্ধ সহকারে নিম্মলিখিত দশ লক্ষণযুক্ত 

ধন্মের সেবন করেন ॥ ১৪ ॥ প্রথম লক্ষণ ( ধুতি ) সর্বদ! ধৈর্যাপ্রকাশ । (দ্বিতীয় ) 

( ক্ষম! ) নিন্দা, স্তুতি, মানাপমান, হানি ও লাভাদিতে ছুঃখসভিষু্তত! । তৃতীয় (দম) 

মনকে সর্বদা ধর্শে প্রবৃত্ত কর! এবং অধন্ম হইতে নিবারণ করা অর্থাৎ অধশ্মের ইচ্ছাও 

হুইতে ন৷ দেওয়া । চতুর্থ--( অস্তেয় ) চৌর্ঘ্যত্যাগ শর্থাৎ অনুমতি ব্যতিরেকে ছল, 
'কপটঙা, বিশ্গামঘাতকতা৷ অথবা অন্য কোন বাবহার ৰার৷ কিন্া বেদবিরদ্ধ উপদেশ 

দ্বার পরপদার্থের গ্রহণ করাকে চৌধ্য কহে ; উহা! পরিহার করাকে সাধু কাঁধ্য কহে । 
পঞ্চম --( শৌচ ) রাগ, ছেষ ও পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া আন্তরিক এবং জল ও মৃত্তিকা 
মার্নাদি দ্বারা বাহক পবিত্রতা সাধন করা। যষ্ঠ--( ইন্ছ্িয়নিগ্রহ ) মধন্মাচরণ 

হইতে নিবারণ করয়। ইন্দ্রিয়গণকে সর্ববদা ধণ্মপথে প্রবৃস্ত করা। সপ্তম__( ধীঃ) 
মাদক দ্রব্য, বুদ্ধিনাশক অন্য পদার্থ, ভুষ্টের সংসর্গ এবং আালস্ত ও প্রমাদাদি ত্যাগ 
ক:রয়। শ্রেষ্ঠ পদার্থের সেবন, সাধুপুরুষের সংসর্গ এরং যোগাভ্যান ছার! বুদ্ধির বৃদ্ধি 
সম্পাদন । অস্টম--( বিদ্যা ) পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত বিষয়ের যথাথ ভান, 
উহাদিগের হইতে যথাযোগ। উপকার গ্রহণ করা এবং সত্যভাবে ( অর্থাৎ মাত্সায় 

যেরূপ মনে সেইরূপ, মনে যেরূপ বাক্যে সেইরূপ এবং বাক্যে যেরূপ কার্ষোও সেইরূপ ) 

ব্যবহার করাকে বিদ্ভা কহে এবং তাহার বিপরীতকে অবিষ্ভা বলে। নবম--( সত্য ) 

যে পদার্থ যেরূপ তাহাকে তন্রপ বুঝা, তদ্রপ বল। এবং তগ্রুপ কাধ্য করাই সত্য । এবং 

€ দশম )--( অক্রোধ ) ক্রোধাদি দোষ পরিত্যাগ করিয়া শান্তি আদ্দি গুণগ্রহণ করা 

ধন্মের লক্ষণ। এই এই দশ লক্ষণযুক্ত ও পক্ষপাতরহিত শ্যায়াচরণরূপ ধন্মের সেবন 
কর! চারি আশ্রম বাসীরই কর্তব্য এবং উক্ত বেদোক্ত ধন্মে নিজে চল! এবং অপরকে 

বুঝাইয়। প্রবৃত্ত কর সংন্যাসীদিগের বিশেষ ধন্ম ॥ ১৫ ॥ এইরূপে অল্পে মল্লে সমস্ত 
সঙ্গদোষ ত্যাগ করিয়! এবং হর্ধ শোকাণ্দ দন্ছ হইতে নিমুক্ত হইয়। সংন্যাসা ব্রন্মেই 
অবস্থিত হইয়া! থাকেন। গুহস্থাদি সকল আশ্রমের সকল প্রকার ব্যবহারের সত্য নিশ্চর 
কর। অধশ্ধ ব্যবহার দূরীকরণ কর! এবং সকল সন্দেহ ভতঞ্জন করিয়। সচ্যধর্মাযুক্ত ব্যব- 
হারে সকলকে প্রবৃত্ত কর। সংন্যাসীদিগের মুখ্য কাধ্য ॥ ১৬॥ 

(প্রশ্ন ) সংন্যাস গ্রহণ কি কেবল ব্রাহ্মশেরই কার্য অখব! ক্ষত্রিরদিরও কার্ধা ? 
( উত্তর) ব্রাঙ্মণেরই অধিক্কার। কারণ সকল বর্ণ মধ্যে ধিনি পৃর্নবিান্, ধার্শি £ ও 
পরোপকারপ্রিয় মনুষ্য তাহারই, নাম ক্রাহ্মণ। পূর্ণবিষ্া, ধর, পরমেশ্বরে নিষ্ঠ 
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এবং বৈরাগ্য ব্যতিরেকে সংন্যাস গ্রহণ করিলে সংসারেব বিশেষ উপকার হইতে পারে 
না। এইজন্য লোকশ্রতি মাছে যে ব্রা্ষণেরই সংন্যাসে অধিকার আছে, আনোর নাই। 

এ বিষয়ে মন্ুরও প্রমাণ আছে যথ। £-- 

এষ বোইভিহিতো ধর্খো ত্রা্গণস্ত চতুর্ধিধঃ 
পুণ্যোইক্ষয়ফলঃ প্রেত্য রাজধর্মান নিবোধত ॥ 

মনুং । ৩1 ৯৭ ॥ 
এস্যলে মহাত্স। মন্ধ বলিতেছেন যে, হে ধষিগণ ! এই চাবি প্রকার অর্থাৎ ব্রজ্মচর্ষা 

: গাহস্থ্য ). বানপ্রস্থ, এবং সংন্যাসাশ্রম অবলম্বন করা ব্রাহ্মণের ধনী । সংন্যাস ধন 

ইহকালে পুণ্যস্বরূপ এবং দেভন্যাগানস্তর মুক্তিরূপ অক্য় আনন্দদাতা। ইহার পরে 

কামার নিকট রাজধণ্ন শ্রবণ কর । ইহা হইতে এই সিদ্ধ হইতেছে যে, সংন্যাস গ্রহণ 

কর। মুখ্যভাবে ব্রাহ্মণেরই অধিকার এবং ক্ষত্রিয়াদির ব্রহ্মচর্যাশ্রীমই অধিকার । ( প্রশ্থা) 

ন্যাস গ্রহণের আবশ্যকত। কি 2 (উত্তর ) শরীরের মধো মস্তরকের যেষপ আবশ্য- 

কতা৷ আশ্রমীদিগের মধ্যে সংন্যাসাশ্রমেরও তঙ্জপ আবশ্যকতা । কারিণ ইহ। ব্যতিরেকে 

বিষ্ভা ও ধন্মের কখন বৃদ্ধি হইতে পারে না। হথ্বাতীত মপর মাশ্রমাদিগের বিষ্ভাগ্রহণ, 

শুহকাধ্য এবং তপশ্চরণাদি কার্ধ্য বশতঃ অবসর অতি মল্প থাকে । পক্ষপাতিশুন্য হইয়া 
বাবার কর! অপর আশ্রমের পক্ষে অতি দুর । সংন্যাসী যেরূপ সর্ববতোভাবে যুক্ত 

হইফ|! জগতের উপকার করেন তক্রপ, অন্য কোন আশ্রমবাসী করিতে পারেন না। কারণ 

সংন্যাসীর পক্ষে সত্যবিদ্ভা ঘ্বারা পদার্থবিজ্ঞানের উচ্নতিসাধনে নত অবকাশ থাকে, 

জন্য আশ্রমীর তাদৃশ অবসর খাকে না। পরন্থ ব্রহ্মচধ্যের পরই সংন্যাসী হইয়া জগতের 

সত্যশিক্ষ! দ্বার! যতদূর উন্নতি করা সম্তুব হয়, গুহস্থ অথবা বানপ্রস্ের পর সংন্যাসা 
হয়া ততদূর উন্নতি করা সম্ভব নহে । (প্রশ্ন ) সংন্যাস গ্রহণ ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ 

কারণ ঈশ্বরের অভিপ্রায় যে মনুষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। গৃহস্থাশ্রম না করিলে সন্তান 

হুইতে পারে না) সকল মনুষ্যেরই সংন্যাসাশ্রম মুখ্য হইলে মনুষ্যের মূলোচ্ছেদ হহইয়। 
পড়ে। ( উত্তর ) আচ্ছা, বিবাহ করিয়াও অনেকের সন্ভান হয় না' অথবা সন্তান 

হইলেও তাহ। নষ্ট হইয়া ষায়। এম্থলে উহারাও ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধকারী 

হইল । যদি বল যে “যত্বে কতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ”। ইহা কোন কবির 

উদ্তি। ইহার অর্থ এই যে “যত্ব করিলেও যদি কাধা সিদ্ধ না হয়, তবে এ বিষয়ে 

দোষ কি? অর্থাৎ কোন দোষ নাই” | মাচ্ছ।, আমি €ঠামাকে জিজ্ঞীসা করিতেছি 

যে গৃহস্থাশ্রম হইতে বনু সন্তান হইয়। পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যুদ্ধ করতঃ মরিয়! 
যাইলে কতদুর ক্ষতি হইয়! থাকে ? ইহা বুঝিয়াও বিবাদ ও যুদ্ধ অনেকে করিয়া থাকে । 
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এন্থলে সংন্যাসী এক বেদোক্ত ধর্মের উপদেশ দ্বারা পরস্পর শ্রীতি উতুপন্ন করাইলে 

লক্ষ লক্ষ মনুষা রক্ষা পাইবে এবং সহজ গৃহস্থের তুল্য মনুষ্যগণের বৃদ্ধি সম্পাদন 

ফরিবে। অপরস্ত সকল মন্বষয সংনাস গ্রহণ করিতে পারে না কারণ, সকলেরই 

বিষয়াসক্তি দূরীভূত হওয়া অসম্ভব । সংন্যাসীদিগের উপদেশানুসারে যে সকল মনুষ্য 

ধার্মিক হয়েন তাহাদিগকে সংন্যাসীর পুক্রতুল্য জানিতে হইবে। (প্রশ্ন) সংন্যাসিগণ 

বলেন যে “আমার কোন কর্তব্য নাই. অন্ন ও বস্ত্র গ্রহণ করিয়া আনন্দে অবস্থান করিব 

এবং কেন অবিগ্ঠারূপ সংসারে নিগ্রয়োজন মস্তিক্ষক্রেশ উৎপাদন করিব ? আপনাকে বঙ্গ 

মনে করিয়। সন্থুষ্ট থাকিব এবং কেহ আসিয়। জিজ্ভাস! করিলে তাহাকেও তজ্রপ উপদেশ 

দিব এবং কহিব যে তুমিও ব্রহ্ম, তোমাকে পাপ ও পুণা কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না, 

কারণ শীছোষ্ শরীরের, ক্ষুধা ও তৃষ্ঞ প্রাণের এবং স্খখ ও হুঃখ মনের ধশ্ম। জগৎ 

মিথ্যা! এবং জগতের বাবচ্গারও সমস্ত কল্িত অর্থাৎ মিথ্যা । ন্ততরাং ইহাতে আসক্ত 

হওয়া বুদ্ধিমানের কর্তৃবা নহে  ণ্যাহ। কিছু পাপ ও পুণ্য হইয়া থাকে উহা, দেহ এবং 
ইক্ড্রিয়দিগের ধণ্ম আত্মার নহে” ইত্যাদি উপদেশ করিয়! থাকেন । আপনি কিঞ্চিৎ 

বিলক্ষণ । ভিন্ন ) গ্রাকার সন্যাস ধন্মী কহিতেছেন। এক্ষণে আমি কাহার কথ! সত্য 

এবং কাহার কথ! মিথা। মনে করিব ১ (উত্তর) তীহার্দিগের সংকর্মও কি কর্তবা 

নহে ৮ দে মঙাত্বা মনু লিখিয়াছেন “বৈদিকৈশ্চৈব কন্ম্মভিঃ” অর্থাৎ সংন্যাসীদিগের 

বেদিক কন বা ধশ্াযুক্ত সত্যকম্ম অবশ) কর্তব্য । উষ্ারা কি ভোজন মাচ্ছাদনা দি 

কর্টও ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন 2 মদি এ কন্ম্ন ত্যাগ করা অসম্ভব হয় তবে, উত্তম 
কম্ম ত্যাগ কগিলে কি ইহার পতিত ৪€ পাপভাগী £ইবেন না? গৃহস্থদিগের নিকট 
যখন অন ও বন্ধ গ্রহণ করিতেছেন তখন, উহ্াদিগের প্রত্যুপকার না করিলে কি 

মহাপাপা হইতে হইবে ন। ১ চক্ষু দ্বার। দর্শন এবং কর্ণের দ্বারা শ্রবণ না হইলে যেমন 
চক্ষু ও কর্ণ বাথ হয় ভদ্রপ, সত্যোপদেশ বেদাদি শাস্ত্রের বিচার এবং প্রচার না! করিলে 
সংনাসাও. এ জগতের বার্থ ভারম্বরূপ হয়েন। আর যে অবিষ্ঠারূপ সংসারে মস্তিক্ষ- 
কেশ উৎপাদন করা ইত্যাদি বলেন ও লিখেন তদ্বিষয়ে বল! যাইতে পারে যে, তাদৃশ 
উপদেশ কর্তাই স্বয়ং মিথ্যা এবং পাপের বৃদ্ধিকারী পাপিষ্ঠ। শরীরাদি দ্বারা যে কিছু 
কণ্ম করা যায় সে সকল আতারই হয় এবং উহার ফলভোগ কর্তীও আত্ব।। ধাহার। 
জাবাক ব্রহ্মা বলিয়। থাকেন তাহারা অবিষ্ঠারূপ নিদ্রায় নিদ্রিত থাকেন। কারণ জাব 
গল্পব্যাপক ও অল্পগু এবং ব্রহ্ম সর্ববব্যাপক ও সর্ববভ্ভ। ব্রহ্ম নিতা, শুস্ধ, বুদ্ধ ও মুভ্ত- 
শ্বভাবধুক্ত এব জীব কন বদ্ধ ও কখন ব৷ মুক্ত থাকে । সর্বব্যাপক ও সববজঞ ব্রচ্ছে 
কখন আবদ্ধ' অথব। ভ্রম হইতে পারে না, কিন্তু জীবের কখন অবিষ্ভাও কখন বিদ্যা হইয়। 
থাকে । ব্রহ্ম কখন জন্ম ও দরণজনিত ছুঃথ প্রাপ্ত হয়েন না, কিন্তু জীব প্রাপ্ত হয় ; এই 



পঞ্চম সমুল।স। ১৩৫ 

সকল কারণবশতঃ উহাদিগের উপদেশ মিথ্য! | (প্রশ্ন) সন্ন্যাসী সর্ববকর্মীবিনাশী, তিনি অগ্নি 
ও ধাতু স্পর্শ করেন না, এই বাকা সত্য কি না! ১ (উত্তর) সত্য নহে । “সম্যঙ নিত্যমান্তে 
যস্িন্, যন্ধা সম্যঙ্ ন্যস্যপ্ডি ছুঃখানি কন্ম্মাণি যেন স সংন্যাসঃ, স প্রশন্তো বিদ্যতে 
যস্থ স সন্ন্যাসী” । যাহা ব্রহ্মস্বরূপ ও যাহ দ্বারা ছৃষ্ট কথ ত্যাগ করা যায়, উত্ত 
উত্তম স্বভাব যাহাতে হয় তাহাকে সন্ন্যাসী কহে। ইহাতে সৈন্াসীকে সৃকর্ত্ের 
শনুষ্ঠাতা ও ছুষ্ষার্য্ের নাশক কহা যায়। (প্রশ্ন ) গৃহস্থ যখন উপদেশ এবং হধ্যাপন 
করিঞা থাকেন তখন পুনরায় সংন্যাসীর প্রয়োজন কি? (উত্তর ) সকল াশ্রমীই 
সত্যোপদেশ করিয়া থাকেন এবং শুনিয়! থাকেন, কিন্তু সংন্যাসীর যত পরিষাণে অবকাশ 
এবং নিষ্পক্ষপাতিঠা হইয়! থাকে ততদুর গৃহস্থদিগের হয় না। অবশ্য ব্রাহ্মণ হইলে 

এই কর্তব্য যে পুরুষ পুরুষদিগকে এবং স্সী স্্রাদিগকে অধ্যাপন ও সত্যোপদেশ বিতর" 

করেন; সংন্যাপীর পক্ষে যত পরিমাণে ভ্রমণের সুবিধা লাভ হয়, গৃহস্থ ব্রাঙ্মণাদির 
ভতদুর সুবিধা কন হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ বেদবিরুদ্ধ আচরণ করিলে সংন্যাস" 

তাহার নিয়ন্ত। হইয়া থাকেন । এই জনা সংন্যাসী হওয়া উচিত । ( প্রশ্ন ) “একরাত্রি, 

সসেদ্গ্রামে”্ইত্যাদি বচনানুসারে সংন্যাসী একস্থানে একরাত্রি মাত্র বাস করিতে পারেন, 
ধিক বাস নর। উচিত নহে । ( উন্তর) এ কথার অল্লাংশ উত্তম. কীরণ একস্ব"ন বাস 

করিলে জগতের মধিক উপকার হয় না এবং প্যানান্তরের ( স্বান বিশেষের ) অভিমান 
উপস্ডিত হয়। রাগ দ্বেষাদিও অধিক হইয়া পড়ে; পরস্ত একত্র অবস্থানে 

বিশেষ উপকান হইলে অবস্থান করিবে । যথ! জনক রাজার নিকট পঞ্চশিখাদি একস্থানে 

চারি মাস অবস্থান করেন এবং শন্য সংন্যাসিগণ কয়েক বশুসর পধাস্ত নিবাস করিয়া- 
ছিলেন! আর “একস্থানে না! থাকা” ইত্যাদি বচন এক্ষণকাগণ পাষত্তী সম্প্রদায় কর্তৃক 

রচিত হইয়াছে । তাহার কারণ এই যে সংন্যানী একস্থানে অধিক দিন অবস্থান 

করিলে তাহাদিগের পাষস্তিত্ব খণ্ডিত হইয়া পড়িবে এবং ধৃত্বত! বৃদ্ধি পাউবে ন।। 
| প্রশ্ন) 

যতীনাৎ কাঞ্চন দদ্যাত্তাম্বলৎ ব্রহ্মচারিণাঁন, | 
চৌরাণামভয়ৎ দদ্যাৎ স নরো নরকৎ ব্রজেৎ ॥ 

ইত্যাদি বচনের অভিপ্রায় এই যে সংন্যাসীদিগকে স্বণদ্দান করিলে দাতা নরান্ে 

গমন করিবে । (উত্তর ) বর্ণীশ্রমবিরোধী সম্প্রদায়ী এবং দার্পর পৌরাণিকগণই 

এইরূপ বচন রচন! করিয়াছে । কারণ সংন্যাসিগণেন ধন লাভ হুইলে স্িহাদিগের ম্ড 

খগুন করিবে এবং মনিষ্ট হইবে ; এবং ইহার। উভা দগের অধীন থাঁকিবে না ভিন্মাদি 

ব্যবহার উহ্াদিগের অধীন থাকিলে সকলে শঙ্কিত থাকিনে। যদি স্বার্থপর ও মুখ 
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দিগকে দান করিলেও ( তোমার মতে ) উত্তম ফল হয়, তবে বিদ্বান ও পরোপকারী 

সংন্যাসীদিগকে দান করিলে কদাপি দোষ হইতে পারে না। দেখ £-_ 

বিবিধানি চ রতবানি বিৰিক্তেষপপাদয়েৎ । 
২। অ ১১।৩। 

নানা প্রকার রত্ব ও স্থবর্ণাদি ধন (বিবিক্ত) অথাৎ সংন্তাসীদিগকে দ্রিবে। পূর্ববক্লোক 

মন্রসারে সন্যাসীকে স্থবর্ণদান করিলে যজমান নরকে যাইবে এবং এই বচন অনুসারে 

রৌপ্য, যুক্ত! ও হীরকাদি দান করিলে স্বর্গে যাইবে এরূপ হইলে এ বচন নিরর্থক হইয়া 

পড়ে । । প্রশ্ন ) ই! পণ্ডিত মহাশয় ! এ বচনের পাঠের ভ্রম হইয়াছে । উহা! এইরপ 

“যতিহস্তে ধনং দগ্াত” অর্থাৎ সন্গাসাদিগের হস্তে ধন দান করিলে লোক নরকে যায়। 

( উত্তর ) এ ঝচনও অধিদ্বান্দিগের কপোলকল্পন। দ্বার। রচিত হইয়াছে কারণ, হস্তে 

দান করিলে নরকে যাইবে নার পাধে দান করিলে অথব। গাঠরা মোঠ বীধিয়। দিলে 

স্বর্গে যাইবে ইত্যাদি কল্পনা মাননায় নহে ততো ইহার সম্বন্ধে এই কথা হইতে পারে 

যে, সংন্যাসী বোগক্ষেমের অধিক ধন রাঁখিলে দশ্থয প্রভৃতির দ্বার। পীড়িত হইবে অথবা 

মোহিত হইতে পারে । কিন্তু ধিনি বিদ্বান্ হয়েন ঠিনি, কথন মধুক্ত বাবহার করিবেন 

ন! এব" মোহেও আসক্ত হইবেন না! এ সকল বিষয় প্রথম গৃহাশ্রমে ও ব্রহ্মচধ্যে 

ভোগ হওয়ায় সংন্যাসীর ধুদশি&া লাভ হইয়াছে । ব্রচ্ষচধ্য হইতে সংন্যাস গ্রহণ- 

স্থলে পুর্ণ বৈরাগ্যযুক্ত হওয়াতে সে সংন্যানা কখন আসক্ত হইয়া পড়িতে পারেন না। 

( প্রশ্ন) লোকে বলে যে শ্রান্ধস্থলে সন্যাসী আসিলে অথব। ভোজন করিলে শ্রাচ্ধ 

কর্তার পিতরগণ পলায়ন করে এবং তিনি স্বয়ং নরকস্থ হন। (উত্তর ) প্রথমতঃ মৃত 

প্তিরগণের আগমন এবং কত শ্রাদ্ধ ম্বত পিতরগণের প্রাপ্য হওয়াই অসম্ভব 'এবং বেদ 

ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়! মিথা!। যখন আগমনই হইল না তখন, পলায়ন কিরূপে সম্ভব 
পর হইবে £ ঘখন আপনার পাপ ও পুণ্যানুসারে এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে জীব 

মৃত্যুর পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করে খন, তাহার গাগমন কিরূপে সম্ভবপর হইবে 8 এই 

জন্য স্োদরপুরক পুরাণী এবং বৈরাগীদিগের এই সকল মিথ্যা ও কল্লিত উক্তি বলিয়! 
জানিবে। তবে এই পর্যন্ত সত্য যে যে স্থলে সংন্াসী গমন করিবে সে স্থলে মবৃতক- 
শ্রাছ্ধ ইত্যাদি বেদাদির বিরুদ্ধ প্রমাণিত হইলে পাষণ্তী দূরে পলায়ন করিবে । (প্রশ্ন ) 

' কেহ ব্রহ্মচণ্য হইতে সংন্/।স গ্রহণ করিলে তাহার সংন্তাস নির্বাহ কষ্টকর হইবে এবং 
কামের লবরোধ করাও অতি কঠিন, এইজন্য গৃহস্থাশ্রম ও বানপ্রস্থ সমাপ্ত হইলে যখন 
বৃদ্ধ হইবে তখনই, সংন্যাস গ্রহণ উৎকৃষ্ট কর্ন । (উত্তর) যে নিবর্বাহ করিতে না পারিবে, 

এবং ইন্ড্রিয়রোধ করিতে অসমর্থ হইবে সে, ব্রক্মচধ্যের পর সংন্যাস লইবে না; কিন্তু 
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যে রোধ করিতে সমর্থ হইবে সে কেন সংন্যাস গ্রহণ করিবে না? যে পুরুষ বিষয়ের 

দোষ এবং বাঁধ্য-সংরক্ষণের গুপ জানেন তিনি কখনই বিধয়াসন্ত হয়েন না। তাহার 

বীধ্য বিচারাগ্রির ইন্ধন সদূশ অর্থাত উহাতেই ব্যয় হুইয়। যায়! বৈদ্য এবং বধ যেরূপ 
রোগীর জন্য আবশ্যক হয় তন্রপ নীরোগীর জন্য নহে। যে পুরুষের অথব' স্ত্রীর 
বিভ্ত! ও ধন্খ-বৃদ্ধি এবং সংসারের উপকার করাই প্রয়োজন, তাহারা তন্রপ বিবাহ 
করিবে না। পঞ্চশিখাদি পুরুষ ও গার্গ প্রভৃতি স্ত্রী যেরূপ হইয়াহিলেন তব্রুপ অধি- 
কারীদিগের সংন্যাসী হওয়া উচিহ। অনধিকারা সংন্যাসী :হইলে স্বয়ং ডুবিবে এবং 

অপরকেও ডুবাইবে । চক্রবস্ত রাজ যেরূপ “সআআাট্” হয়েন তত্রুপ, সংন্যাসী' “পরিক্রাটূ” 
হইয়া থাকেন । রাজ। স্বদেশে শথবা স্মসন্বন্ধীদিগের মধ্যে সৎকার পাইয়। থাকেন, 
কিন্তু সংন্যাসী সর্বত্র পুজিত হয়েন। | 

বিদবত্বং চ নৃপত্বৎ চ নৈব তুল্যৎ কদাচন । 
স্বদেশে পৃজ্যতে রাজ। বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে ॥ ১॥ 

ইহা চাণক্য নীতিশাস্ত্রের শ্লোক । বিদ্বান এবং রাজার কখন তুল্যতা হইতে পারে 

না কারণ, রাজ। কেবল মাপনার রাজ্োেই মান ও সকার পাইয়া থাকেন, কিন্তু 

বিদ্বান সর্ধত্র মান ও প্রতিষ্ঠী লাভ করেন। এই জন্য বিদ্ভাপাঠ, স্ুশিক্ষা গ্রহণ 
এবং বলবান্ হওয়া ইত্যাদির জন্য ব্রহ্মচর্্য, সকল প্রকারের উত্তম ব্যবহার সিদ্ধ ক্বার 

জন্য গহস্থা্রম, বিচার, ধ্যান ও বিজ্ঞানবুদ্ধি এবং তপশ্চরণের জনা বানপ্রস্থ, এবং 

বেদাদি সত্যশাস্ত্রের প্রচার, ধশ্ম ব্যবহারের গ্রহণ, দুষ্টব্যবহারের ত্যাগ. সত্যোপদেশ এবং 

সকলকে নিঃসন্দেহ কর! ইধ্যাদির জন্য সংন্যাসাশ্রম | পরন্থু বদি কেহ এই সংন্যাসের মুখ্য 

ধন্মস্বূপ সত্যোপদেশ ন1। করে, তবে সে পতিত ও নরকগামী হয়। এজন) সত্যোপদেশ, 

শঙ্কা সমাধান, বেদাদি সতাশান্দ্রের অধ্যাপন, এবং প্রযত্বপূর্ববক বেদোক্ত ধর্মের বুদ্ধি 

করিয়া, সংসারের উন্নতি করাই সংন্যাসীদিগের কর্তব্য ! (প্রশ্ন) সংন্যামী বাতিরিক্ত 

যে সকল সাধু, বৈরাগী, গৌলাই, ভস্মাতৃত লোক সকল আছেন উঁহাদিগকে সংন্যাস! 
আমমধ্যে গণনা কর! যাইবে কি না? (উত্তর) না। কারণ, উহাদিগের মধ্যে 

ন্যাসের একটাও লক্ষণ নাই । ইহার! বেদবিরুদ্ধ মার্গে প্রবৃত্ত হইয়া বেদ অপেক্ষা 

স্বস্প্রদায়ী আচাধ্যের বাকা শ্রেষ্ঠ বলিয়। মানেন, নিজের মতের প্রশংসা করেন এবং 
মিথ্যা-প্রপঞ্চে আসক্ত হইয়া! স্বীয় স্বার্থের জন্য অপরকেও স্বমতে আনয়ন করেন। 

সারের উন্নতি কর! দুরে থাকুক, তাহার পরিবর্তে প্রতারণাপুরর্বক উহার অধোগতি 
সাধন করেন এবং স্বপ্রয়োজন সিদ্ধ করেন। এইজন্য ইহাদদিগকে সংন্যাসাগুমের 

মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। কিন্তু ইহার! যে পূর্ণস্থার্থাশ্রমী তদ্বিযয়ে কোন 
১৮ 



১৩৮ সত্যার্থ প্রকাশ। 

সন্দেহ নাই। ধাহারা স্বয়ং ধণ্মপথে চলিয়! সমস্ত সংসারকে সেই পথে প্ররস্ত করেন 
এবং ধাহারা জয়ং ইহলোকে অর্থাত বর্তমান জন্মে এবং পরলোকে অথাৎ পরজন্দে 

স্বর্গ অর্থাত নুখতভোগ করেন এবং সমস্ত জগংকে সেইরূপ স্থখতোগ করান সেই ধন্মাত্ব- 

গণই সংন্যাসী এবং মহাত্মা । এ স্থলে সংক্ষেপে সংন্যাসাশ্রমের শিক্ষা লিখিত হুইল । 

এক্সমণে ইকার পরে রাজধশ্মের বিষয় লিখিত হইবে । 

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরম্বতী স্বামিকতে সত্যা্থ প্রকাশে 

স্ভাষাবিভূবিতে বানপ্রস্থ-সংন্যাসাশ্মবিষয়ে 
পঞ্চমঃ সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণ ঃ ॥ 

28৫০৮ 



অথ ষষ্ঠ সমূললাসারস্তঃ ॥ 

--% ৩ বাদ ৩ 2 

অথ রাজধর্মান বাখান্যামঃ ॥ 

এক্ষণে রাজধণ্মের বিষয় কথিত হইবে। 

রাজধর্মান_ প্রবন্ষ্যামি যথাবৃত্তো ভবেমূ পঃ। 
সম্ভবশ্চ থা তম্য সিদ্ধিশ্চ পরমা যথা ॥১ | 
ত্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারৎ ক্ষভ্রিয়েণ যথাবিধি 
সর্বস্যাস্য যথান্যায়ং কণ্তব্যৎ পরিরক্ষণম্। ২। 

মন্ঃ ৭। ১।২॥ 

এস্বলে মহাত্মা মনত খষিদ্িগকে কহিতেছেন যে, চারি বর্ণ এবং চারি আশ্রমের 

বাবার কথনের পশ্চাৎ রাজধন্দ কহিব 1 রাজ। যে প্রকার হয়! উচিত, যেরূপ 

ভজ্রপ হওয়া সন্তব এবং যেরূপে তাহার পরম সিদ্ধি লাভ হয় তাহা সকল উপায় এব" 
প্রকার কহিতেছি ॥ ১ ॥ ব্রাঙ্গণ যেরূপ পরম বিদ্বান্ হয়েন, তঙ্জপ বিদ্বান ও স্ৃশিক্ষিত 

হইয়া! সমস্ত রাজা ন্যায়ানুসারে যথাবৎ রক্ষা! করা ক্ষল্দ্রিয়ের প্রধান কর্তব্য ॥২ ॥ উহ্তার 

রতি এই $-- 

ত্রীণি রাজান। বিদথে পুরূণি পরিবিশ্বানি ভূষথঃ সদাৎসি । 
খ। মঃ৩। সু৪৩৮। ম৬। 

ঈশ্বর উপদেশ দিতেছেন যে ( রাজান। ) রাঙ্গ। এবং প্রজা সন্বদ্ধীয় পুরুষগণ মিলিয়। 

( বিদথে ) স্বখপ্রান্তি এবং বিজ্ঞানবৃদ্ধিকারক রাজা ও প্রজ। সন্ন্ধীয় ব্যবহার বিষয়ে 

( ত্ত্রীণি স্দাংসি) তিন সভা! অর্থাৎ বিভ্ভার্য্যসভা, ধন্মাধ্যসভা এবং রাজাধ্যসভা স্থির 

করিয়া (পুরূণি ) বহু প্রকারের ( বিশ্বানি ) সমগ্র প্রজা সম্বন্ধীয় মনুষ্যাদি প্র।ণিসমূহকে 

( পরিভূষথঃ ) সর্বব প্রকারে বিভা, স্বাতজ্্য, ধর্ম, স্তুশিক্ষা এবং ধনার্দি দ্বারা অলঙ্কত 

করিবে। 



বিঃ সত্যার্থ প্রকাশ । 

তং সভা চ সমিতিশ্চ সেনা চ।১। অথর্ব । কা ১৫। 

অন্ঃ ২ ।বৎ ৯। মং ২।। 
সভর সভাৎ মে পাহি যে চ সভ্যাঃ সভাসদঃ | ২. 

অথর্ব | কাৎ ১৯। অন্ুঃ ৭1 বং ৫৫1 মং ৬। 
( তম্) উক্ত রাজধন্দ্রকে (সত। চ) তিন সভা । সমিতিশ্চ ) সংগ্রামাদির বাব! 

এবং ( সেনা চ) সৈন্য, সকলে মিলিয়। পালন করিবে । সভাসদ্ এবং রাজার কর্তব্য 

এই যে, রাজ সমস্ত সভাসদ্কে আঙ্ঞ। দিবেন যে (সভ্য) হে সভার যোগা মুখা 

সভাসদ ! তুমি (মে) লামার (সভাম্) সন্ভার ধর্থীযুক্ত ণাবস্থার (পাহি ) পালন 

কর এবং (যেচ সভ্যাঃ) সভার যোগ্য সকল ( সভাসদং ) সভাসদ্গণও সভান 

ব্যবস্থা পালন করিবেন ইহার অভিপ্রায় এই যে, একজনকে শতগ্র রাজোর 

অধিকার দেওয়। উচিত নহে । কিন্তু রাজা সভাপতি রহিবেন এবং সভা ঠাহার মধীন 

থাকিবে, সভাধখীন রাজা হইবেন, রাজ। এবং সভ। প্রজার অধীন গাকিবে এবং প্রঙ্গা 

বাজসভার মধীন থাকিবে । এরূপ না করিলে-. 

রাষ্ট্রমেব বিশ্ঠাহস্তি তম্মাদ্রান্ী বিশৎ ঘাতুকঃ। বিশখেব 
রাষ্ট্ায়াদাৎ করোতি তস্মাদ্রান্রী বিশমত্তি ন পুষ্ট পশুং 
মনত ইতি । শতঃ। কাং। ১৩। প্রঃ ২। ব্রাঃই৩। 
কঃ ৭। ৮। 

রাজবর্গ প্রজা! হইতে স্বতন্ধ এবং স্বাধান থাকিলে ( রাষ্ত্রমেব বিশ্যাহন্তি ) রাজ্যমধো 

প্রবেশ করিয়। প্রজানাশ কবে । এই কারণ রাজা একক স্বাধান অথব! উন্মন্ত হইয়া! 

রাষ্ী বিশং ঘাতুকঃ ) প্রজানাশক হইয়া! উঠেন গর্থাৎ । বিশমের রাষ্তরীয়ান্ভং করোচি ) 
রাজা প্রজাকে ভক্ষণ করেন ( অত্যন্ত পীড়িত করেন )। এই জন্য কাহাকেও রাজামধো 

স্বাধীন করিবে না। সিংহ অথবা কোন মাংসাহারী পশু রুট হইয়। যেরূপ অন্য পুষ্ট 

পশুকে হুনন করিয়! ভক্ষণ করে তদ্রুপ, (রাষ্্রী বিশমত্তি) স্বতন্ত্র রাগ প্রজার বিনাশ 
করেন অর্থাৎ কাহাকেও নাপন। হইতে অধিক ক্ষমভাশালা হইতে দেন না, ধনীদ্িগকে 
লুষ্টন, হনন এবং অন্যায়পূর্ববক দণ্ড বিধান করিয়া স্বার্থ সাধন করেন । এই জন্য :__ 

ইন্দ্রো জয়াতি ন পরা জয়াতা৷ অধিরাজে। রাজন্থু 
রাজয়াতৈ। 



ষষ্ঠ সমূল্লাস। ১৪১ 

চক ত্য ঈড্যো বন্দ্যশ্চোপসদ্যো নমস্যো ভবেহ || ১॥ 
অথর্থঃ | কাঃ ৩1 অন্ধ ১০। বং ৯৮1 মঃ১॥ 

ভে মনুষা ! যিনি (ইহ) এই সমস্ত মনুষ্যমধো (ইন্দ্রঃ) পরমৈশ্বর্যের বিধাতা, 

“শ্দিগের ( জয়াতি ) বিজেতা, (ন পরা জয়াতৈ ) শক্রদিগের অপরাজেয় ( রাজন ) 

রাঙ্জাদিগের মধ্যে ( অধিরাজঃ ) সর্ব্বোপরিবিরাজিত, ( রাজয়াতৈ ) প্রকাশমান, 

(চকুত্যঃ) সভাপতিপদের অতান্ত যোগাঃ ( ঈড্যঃ) প্রশংসনায় গুণ, কন্মা এবং স্বভাবযুভ্ত 

( বন্দ; ) সৎকারযোগ্য । চোপসছ্ভঃ 1 সমীপাবস্থানের এবং শরণ লইবার যোগা 

এবং ( নমন্ঃ ) সকালের মাননীয় (ভব । হইবেন, ভাভাকে সভাপতি বা রাজা 

করিবে ॥ ১ ॥ 

ইমন্দেবা অসপত্ব্ স্ুবধবৎ মহতে ক্ষভ্রায় মহতে জোট্ঠ্যায় 
মহুতে জানরাজ্যায়েন্্রসোক্ডিয়ায় ॥১| যজুঃ অঃ৯। মঃ ৪০ ॥ 

হে ( দেবাঃ ) বিদ্বান রাজ ও প্রজাগণ ' ঠোমর ( ইমম্ ) এই প্রকারের পুরুষকে 

। মহতে ক্ষল্রায় ) মহত চক্রবর্তি-রাজ্যের ক), €( মহতে জ্যষ্ঠ।ায়) সর্বাপেক্ষা মহৎ 
হইবার জন্, ( মহতে জানরাজ্যায় ) মহণ্ বিদ্বানূলোকপুর্ণ রাজা পালনের করনা এবং 

; ইন্দ্রশ্যেন্দ্রিয়ায় ) পরম এশ্বধ্যযুক্ত রাজ্য ও ধনাদি পালনের জন্য ! অসপত্বং লুবধবং ) 

সকলের অনুমতিক্রমে সর্বত্র পক্ষপাতরহিত, পুর্ণবিদ্যা ও বিনয়গুণযুক্ত সকলের মিত্র 

রাজাকে, সভাপতি এব' সর্ববাধীশ স্বীকার করিয়া সমস্ত পৃথিবী শত্ররহিত কর. 
এবং £- 

স্থির বঃ সম্তবাযুধা পরাথুদে বীলুৎ উত প্রতিফভে। 
'যুক্মাকমন্ত্র তবিষী পনীয়মী মা মতযস্য মায়িনঃ ॥ ১ ॥ 

ঝ9। মই ১। পু ৩৯ | মি ২ ॥ 

ঈশ্বর উপদেশ দিতেছেন যে, হে রাজপুরুষগণ ! ( ব) তোমাদিগের ( আরুধা ) 

হাগ্নেয়াদি অস্ত্র এবং শশ্ুপ্পী (কামান ) ভূশুগ্ডী ( বন্দুক) ধনুর্বাণ এবং তরবাষি 
( করবাল ) আদি শন্তা শত্রদিগের ( পরাণুদে ) পরাজয়ের জন্য এবং € উত প্রতিষ্ষভে ) 

প্রতিরোধ করিবার জন্য ( বীলুং ) প্রশংসিত এবং (স্থিরা ) দৃঢ় (সন্ক) হউক। এবং 

( যুস্বাকম্) তোমাদিগের ( তবিষী ) সেন! ( পনীয়সা ) প্রশংসনীর (আন্ত) হউক, 

যাহাতে তোমর। বিজয়ী হইবে । পরস্ত ( মা মতস্য মায়িনঃ) যে নিন্দিত এবং অনায়- 

পূর্ববক কার্যা করে তাহার জন্য পুর্বেবাক্ত কার্ধা করিও না। অর্থা যত দিন মনুষ্য 



১৭২ সত্যার্থ প্রকাশ । 

ধাপ্মিক থাকে ত৯ দিন রাজ্যের বুদ্ধি হয় এবং যখন দুষ্টাচারী হয় তখনই নষ্ ও আর 
হুইয়। পড়ে। মহাবিদ্বান্কে বিদ্যাসভার অধিকারী, ধাশ্মিক এবং বিদ্বানকে ধর্সভার 
অধিকারা, প্রশংসনীয় ধাশ্মিক পুরুষদিগকে রাজসভার সভাসদ্ এবং উহাদিগের সর্ব 
পেক্ষা উৎকৃষ্ট গুণ কমন ও স্বভাবযুক্ত মহান পুরুষকে উক্ত রাঞঙ্জসভার সভাপতি স্বাকার 
করিয়! সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন করিবে । তিন সভার সম্মতি অনুমারে উত্তম রাজ. 
নীতি হইবে এবং সকল লোকে নিয়মের অধীন হুইয়! চলিবে । সর্ববহিতকারক কাষে 
সতা সম্মতি দিবে। সর্ববহিতকর কাধ্য বিষয়ে সকলে পরতন্ত্র এবং ধর্মযুক্ত কার্য সম্বন্ধে 
অর্থাৎ নিজের কানা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র থাকিবে । এক্ষণে উক্ত সভাগঠি এরূপ হওয় 
আবশ্যক 2 

ইন্্রাইনিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুপস্ত্য চ। 
চন্দ বিত্তেশয়ো শ্চৈব মাত্রা নিহ্ৃ ত্য শাশ্বতী ॥১॥ 
তপত্যাদিত্যবচ্চৈষ চক্ষুংষি চ মনাৎসি চ। 
ন চৈনং ভুূবি শরোোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুম্ ॥২॥ 

৫ সোহগ্রির্ভবতি বায়ুশ্চ সোইর্কঃ দোমঃ স ধর্মনরাট । 
ধম কুবেরং স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ পভাবতঃ ॥ ৩ ॥ 

মনু ৭181 ৬।৭॥ 
এই স্ভাপট্ি রাজ: ঈন্দ্র অর্থাৎ বিদ্যুতের তুল্য শীঘ্ব এশধ্যকত্তী, বায়ুতল্য সকলের 

প্রাগবন প্রিশ্ব'ও হৃদয়ের 'ভাববেত্তা, পক্ষপাতবহিত ও ন্যায়াধীশ যমের সদৃশ ব্যবহার- 
কর্তা, সু্যের তুল্য ন্যায়, ধর্ধ, এব" বিদ্যার প্রকাশক ও অন্ধকার অর্থাৎ, অবিদ্যা। এবং 
মন্যায়ের বিরোধ, অগ্নির তুল্য দুষ্টকে তশ্মসাৎকারা, বরুণ অর্থাৎ বন্ধনকর্তার ঝুল: 
ষ্টদিগের মশেষ প্রকারে বন্ধনকর্তা,চন্দ্রের তুল্য শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগির আনন্দদাতাধনাধ্যক্ষের 
তুলা ধনাগা রপুর্ণকা রা হইয়া সভাপতির কার্য করিবেন । ১। যিনি সূর্য্যবৎ প্রতাপান্িত 
হইয়া নিজের তেজ দ্বার! সকলের বান এবং আন্তরিক ( মনের ) তাপদাতা হয়েন এব" 
পৃথিবীর মধ্যে কেহই যাহাকে ক্রুরদৃষ্টিতে দেখিতে সমর্থ নহে। ২। যিনি স্বঘ্ং অমি 
বায়ু, সৃষ্য, সোম, ধণ্ম প্রকাশক, ধনবদ্ধক, ছুষ্টের বন্ধনকর্তা এবং মহৎ এশ্বধ্যশালী 
হয়েন তিনিই, সভাধ্যক্ষ ও সভাপতি হইবার যোগ্য । ৩। প্রকৃত রাজা কে ?__ 

স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ। 
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্মস্ত গুতিভূঃ স্ৃতঃ ॥১৪ 



ষষ্ঠ সমুল্লাস। ১৭৩ 

দণ্ডঃ শাশ্টি প্রজাঃ সর্ব! দণ্ড এবাভিরক্ষতি ॥ 
দণ্ড স্প্ডেষু জাগর্তি দণ্ড ধর্ম বিদুরুধাঃ ॥২। 
সমীক্ষা স ধৃতঃ সমাক্ সর্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ। 
অসমীল্গ্য প্রণীতন্ত্ বিনাশয়তি সর্বতঃ ॥ ৩।॥ 
ভষ্যেয়ুঃ সর্ববর্ণাশ্চ ভিষ্ভেরন সর্বসেতবঃ | 
সর্বলোক প্রকোপশ্চ ভবোদ্দগুস্য বিভ্রঘাৎ ॥ ৪ 
ষত্র শ্যামোলোহিতাক্ষো দণ্ডশ্চরডি পাপহা । 
প্রজা স্তত্র ন ঘুহ্থন্তি নেতা চেৎ সাধু পশ্যতি ॥ ৫ ॥ 
তন্তাহুঃ সং প্রণেতারৎ রাজানং সত্যবাদিনম্ । 
সমীক্ষ্যকারিণৎ প্রাজ্ঞং ধর্মকামার্থকোবিদম, ॥ ৬ ॥ 
তং রাজা প্রণয়ন, সথাক্ ত্রিবর্গেণাভিবর্ধতে | 
কামাত্ব! বিষমঃ ক্ষুদ্রে! দণ্ডেনৈব নিহন্যতে ॥ ৭ । 
দণ্ডেো হি সুমহত্তেজে। হৃধ রশ্চাকতাত্মভিঃ ৷ 
ধন্মাদ্িচলিতৎ হস্তি নৃপম্বে সবান্ধবম ॥ ৮ ॥ 
সোহুসহায়েন মুঢ়েন লুবেনা কতবুদ্ধিন। । 
ন শক্যো ্যায়তো৷ নেতুৎ সক্তেন বিষয়েযু চ ॥৯॥ 
শুচিনা সত্য সন্ধেন যথাশাস্ত্রাহুসারিণা। 
প্রণেতৃৎ শক্যতে দণ্ঃ সুসহায়েন ধীম তা ॥ ১০। 

মন্্ঃ অঃ ৭। ১৭-১৯। ২৪-২৮। ৩০1 ৩১। 
দণ্ডই পুরুষ, রাজা, ম্যায়ের প্রচীরকর্তা, সকলের শাসনকর্তা, চারি বর্ণের এবং 

চারি আশ্রমের ধন্মপ্রতিভূ অর্থাৎ ধন্ম রক্ষার নিমিত্ত জামিন অর্থাৎ প্রতিভূ স্বরূপ ॥ ১ ৮ 

দ€ই প্রজার শাসনকর্তা ও সকল প্রজার রক্ষক এবং নিদ্রিত প্রজাদিগের মধ জাগরিত 

থাকে এবং এইজন; বুদ্ধিমান লোকে দগ্ডকেই ধন্ম' কছেন ॥২॥ উদ্তম বিচার পুর্ববক 
দগুবিধান করিলে, দৃগ্ড সকল প্রজাকে আনন্দিত করে এবং বিচার ব্যতিরেকে দণ্ডবিধান 

করিলে রাগর বিনাশ সাধন করে ॥৩॥ দণ্ড বাতিরেকে সকল বর্ণ দূষিত এবং সকল 

মধাদা ছিক্ট ভিন্ন হইয়। পড়ে । যাবত দগুদিধান না হইলে সকল লোকের প্রকোপ, 



১৪৪ সত্যার্থ প্রক।শ | 

হয় ॥ ৪ ॥ যে স্থলে কৃষ্ণবর্ণ রক্কনেত্র তয়ঙ্কর পুরুষের তুল্য পাপের নাশকর্থা দণ্ড 

বিচরণ করেন, সেস্তানের দগ্ডবিধানকর্ত। পক্ষপাতরহিত হইলে প্রজাগণ মোহ প্রাপ্ত 

না হইয়। অতিশয় আনন্দিত হয় ॥ ৫ ॥ বিদ্বান লোকের সত্যাবাদা, স্থৃবিচারক, বুদ্ধিমান, 

ধক; অর্থ ও কামের সিদ্ধিকারক বিদ্বান রাজাকেই দগ্ডবিধানকর্ত। বলিয়া থাকেন ॥ ৬. 

রাজা উত্তমরূপে দণ্ডবিধান করিলে ধন্ম অর্থ ও কামের বৃদ্ধি ও সিদ্ধি হয়, এবং ন্যায়পতি 
রা। বিষয়াসক্ত, আগ্রহশীল. ঈর্ষা যুক্ত, ক্ষুদ্র, ও নীচবুদ্ধি হইলে উক্ত দণ্ড হইতেই 
্টাহার বিনাশ হয় ॥৭॥ দণ্ড অতিশয় তেজোময় বলিয়া উহাকে অবিদ্বান এব" 

অধাম্মিকের। ধারণ করতে পারে না এবং দণ্ড ধন্ম শুনা রাজাকেও বিনাশ করে ॥৮7 

কারণ বিষয়াসক্ত মূ নাক্তি, মাপ্ত পুরুষের সাহাযা, বিগ্ভা এবং স্ুশিক্ষা ব্যতিরেকে 
ন্যায়ানুসারে দণুবিধান করিতে কখন সমর্থ হয় না ॥৯।। যিনি পবিত্রাত্ম।॥ সত্যাচার 

সংপুরুষের সঙ্গী, নীতিশাস্তরানুসারে কাঁধ্যকরী. শ্রেষ্ঠপুরুষদিগের সহায় এবং বুদ্ধি মান. 
তিনিই ন্যায়রূপ দণ্ডের বিধান করিতে সমর্থ ইয়া থাকেন | ১০।। এই জন্য 5 

সৈনাপতাৎ চ রাজ্যং চ দণুনেতৃত্বমেব চ। 
সর্থলোকাধিপত্যৎ চ বেদশাস্ত্রবিদরহতি ॥ ১॥ 
দশীবর1 বা পরিষদ্যৎ ধর্্দৎ পরিকণ্পয়েৎ। 
ত্রাবর! বাপি বৃত্তস্থা তৎ ধর্মৎ ন 'বচালয়েৎ ॥ ২ ॥ 
ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তকীঁ নৈরুক্তো ধন্মপাঠিকঃ। 
ব্রয়শ্চা শ্রমিণঃ পূর্বে পরিষৎস্যাদ্দঘশাবরা ॥ ৩ । 
খধেদবিদ্যজুবিচ্চ সামবেদবিদেবচ : 
ত্র্যাবরা পরিষজজ্জেয়া ধশ্মসংশয়নিণয়ে ॥ ৪ || 
একোইহপি বেদবিদ্ধন্মৎ যৎ ব্যবস্যেদ্বিজোত্তমঃ | 
স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধশ্বে। নাজ্ঞানামুদিতোইযুতৈঃ ॥৫॥ 
অব্রতীনামমন্ত্রাণাৎ জাতিমাত্রোপজীবিনীম.। 
সহত্রশঃ সমেতানাৎ পরিষত্তুৎ ন বিদ্যতে ॥ ৬ ॥. 
ষং বদন্তি তমোভূতা। ঘূর্খ। ধন্ম মতদ্ধিদঃ। 
তৎ পাপৎ শতথা তৃত্বা তত্ধক্তু ননুগচ্ছতি ॥ ৭ ॥ 

মন্ঃ অঃ ১২। ১০০ । ১১০-১১৫। 
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সমস্ত সেন এবং সেনযপতির উপর রাজ্যাথকার, দগুবিধানের ব্যবস্থ। এবং সমস্ত 
কাধ্যের আধিপত্য ও সর্বেবাপরিস্থিত সবর্বাধীশ রাজ্যাধিকার, এই চারি অধিকারে 
সম্পুর্ণ বেদশান্তপ্রবীণ, পুর্ণবিদ্য ধশ্মাত্সা, জিতেক্দ্রির এবং স্থশীল জনদিগকে স্থাপিত 

করা জাবশ্টক ; অর্থাৎ মুখ্য সেনাপতি, মুখ্য রাজ্যাধিকারী, মুখ্য ন্যায়াধীশ প্রধান ব' 
রাজ। এই চারি জনের সর্বববিষ্ভাকুশল পুর্ণ বিদ্বান হওয়া গাবশ্যাক ॥ ১ ॥ ন্যুন পক্ষে 
দশজন বিদ্বানের অথবা! মতিশয় ন্যুন হইলে তিনজন বিদ্বানের সভ। যেরূপ ব্যবস্থ 
করিবে উক্ত ধণ্্ন অর্থাৎ ব্যবস্থাকে কেহ উল্লঙঘন করিবে না ॥ ২॥ এই সভার সভা- 
সদ্গণ চারিবেদ, ন্যায়শান্ত্র, নিরুক্ত ও ধর্্মশাস্্ীদিতে বিদ্বান এবং জ্ঞানী হইবে : 
পরস্ত ত্রঙ্গচারী, গৃহস্য এবং বানপ্রস্থ থাকিলেই সভ! হইবে এবং ইহাতে নান কলে দশজন 
বিদ্বান আবশ্যক ॥ ৩॥ যে সভায় খখেদ, যজূর্বেবেদ ও সামবেদ-জ্ঞাতা তিন জন সভা সদ 
থাকেন, সেই সভার কৃত ব্যবস্থা কেহ উল্লঙ্ঘন করিবে না ॥ &॥ যদি সর্বববেদবিদ 
দ্বিজদিগের মধ্যে শ্রেষ্ট, কোন উতকস্ট সংস্তাসা একক কোন ধন্মের ব্যবস্থ। করেন তবে. 
সেই দশম শ্রেষ্ট । কারণ অজ্ঞ্ানী সহজ অথব। লক্ষ কিংব। কোটি লোক মিলিত হইয়: 
কোন ব্যবস্থা করিলে তাহা গ্রান্থ কর। উচিত নহে ॥৫॥ যাহার! ব্রহ্মচর্যা, সত্যভাষণাদি 

ব্রত, বেদবিষ্ভা এবং বিচাররহিত এবং জন্মমাত্রে শূর্বের তুল্য তাদৃশ, সহত্র মন্ুধ, একত্র 
হইলেও তাহাকে সভ। বলা যায় না ॥ ৬॥ অবিষ্ভাযুক্ত, মুখ, এবং বেদানভঙ্ক মন্ুষ; 

ষে ধন কহিবে উহা, কখন মাননীয় নহে কারণ, থে মূর্খকথিত ধশ্মামুসারে চলে 
তাহার, শতপ্রকার পাপ ঘটিয়া থাকে ॥৭॥ এই জন্য বিষ্ভাসভা, ধন্মসভ। এবং রাজসভা 

এই তিন সভাতে কখন মূর্খ নিযুক্ত করিবে না। কেবল বিন্বান্ এবং ধাম্মিক পুরুষকেই 
স্বাপিত করিবে । সকলে এইরূপ হইবে £-- 

ত্রৈবিস্ভেভান্ত্য়ীং বিষ্ভাং দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বৃতীম 
আন্বীক্ষিকীৎ চাম্ববিদ্যাং বার্তারস্তাংশ্চ লোকতঃ ॥১॥ 
ইক্ড্রিয়াণাৎ জয়ে যোগৎ সমাতিষ্টেদ্দিবানিশৎ। 
জিতেক্দ্িয়ো হি শক্লোতি বশে স্থাপয়িতৃৎ প্রজাঃ ॥২॥ 
দশ কামসমুখ্খানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ। 
বাসনানি হুরস্তানি প্রযত্বেন বিবজ্জয়েৎ ॥ ৩॥ 
কামজেষু প্রসন্তে। হি ব্যসনেষু মহীপতিঃ 
বিষুজ্যতেহর্থধন্মীভ্যাৎ ক্রোধজেঘাত্বনৈৰ তু 18 

১9 



১৪৬ সত্যার্থ প্রকাশ । 

মৃগয়াক্ষো দিবাত্বপ্নঃ পরীবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ | 
তৌর্য্যত্রিকৎ বৃথাট্যা চ কামজো দশকে! গণঃ ॥ ৫॥ 
পৈশুন্যৎ সাহসৎ ড্রোহ ঈর্ধ্যাসুয়ার্ঘভৃষণম,। 
বাগ দণজঞ্চ পারুষ্যৎ ক্রোধজো২পি গণোহুষটকঃ ॥৬ 
দ্য়োরপ্যেতয়োমুলৎ যং সর্ধে কবয়ো বিছ্ঃ। 
তৎ যত্বেন জয়েল্লোভৎ তজ্জাবেতাবুভৌ গাণো ॥৭॥ 
পানমক্ষাঃ স্ত্িয়শ্চৈব স্বগয়া চ যথাক্রমম. | 
এ্রতৎ কষ্টতমৎ বিদ্যাচ্চতৃফৎ কামজে গণে ॥ ৮ ॥ 
দণ্ডস্য পাতনৎ চৈৰ বাক্পারুষ্যার্থদৃষণে | 
ক্রোধজেহপি গণে বিদ্যাৎ কষ্টমেতভ্রিকৎ সদ। ॥৯। 
সপ্তকম্যান্ত বর্ন সর্থ তৈবা_্ষঙ্গিণঃ | 
পূর্বং পূর্ব গুরুতরং বিদাদ্ ব্যসনগাত্মববান, ॥ ১০ | 
ব্যসনসা চ ম্বতোযোশ্চ ব্যসনৎ ক্টমুচ্যতে। 
বাসন্যধো২ধো ব্রজতি ্বর্যযাত্যব্াসনী মৃতঃ ॥ ১১ ॥ 

মনুঃ অঃ 11 8৩-৫৩। 
বিস্ভতাততরজ্জ দিগের নিকট হইতে চারিবেদের কণ্ম, উপাসনা, জ্ছান ইত্যাদি তিন 

বিষ্ভা, সনাতন দণ্ডনীতি, ল্যায়বিষ্ভা এবং আত্মবিষ্ঠ। অর্থাৎ পরমাত্মার গুণ, কন্ম এবং 

স্বভাবের যথাবৎ ভ্ঞান স্বরূপ ব্রক্ষবিষ্ভা এবং লোক সমুহ হইতে বাত্তারস্ত (কথন ও 

জিশযান! ) শিখিলেই রাজ' সভাপতি হইতে পারেন এবং লোকে রাজসভার সভাসদ্ 

হইতে পারে ॥ ১॥ সকল সভাসদ্ এবং সতাপনি ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়। ও স্ববশে 

রাখিয়া ধর্টে স্থির থাকিবেন 3 অধন্্ন হইতে এ্য়ং পরাজ্মুখ হইবেন এবং অপরকে 
পরাক্ুখ রাখিবেন। এইজন্য দিবসে এবং রাত্রিতে নিয়ত সময়ে যোগাভ্যাস করিতে 
থাকিবেন, কারণ জিশ্ক্জ্িয় হইয়! শ্বীয় ইন্দ্রিয়গণকে (অর্থাৎ প্রজাতুল্য মন, প্রাণ 
এবং শরীরকে গ্গয় করিতে না পারিলে বাহ্য প্রজাকে বশে স্থাপন করিতে কখন সমর্থ 
হওয়। যায় না )।। ২॥ কাম্জন্তি দশবিধ এবং ক্রোধগনিত অফ্টবিধ বসনে আসক্ত 

হইলে ধনুষ্যের গার নিক্ষমণ করা কঠিন হয় এন্সঘ্য ব্যসনসকলকে দৃঢ়োৎসাহী হইয়। 

প্রুযতুলহকার স্বয়ং ত্যাগ করিবে ও অপরকে ত্যাগ করাইবে ॥৩॥ কারণ যে রাজা কাম- 



ষষ্ঠ সমুল্লাস। ১৪৭ 

জনিত দশবিধ ছুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হয়েন তিন অর্থ অর্থাশ রাজ্যধনাদি এবং ধরা 
হইতে রহিত হন এবং ক্রোধজনিত্ত অষ্ট মন্দ ব্যপনে আসক্ত হইলে রাজা শরীর 

হইতেও বিচ্ছি্ট হয়েন ॥ ৪ ॥ কামজনিত ব্যসনের সংখ্যা এই ₹_-মগয়া, পশুবধ ক্রীড়া, 

( অক্ষ ) অর্থাৎ পাশক্রীড়া, জুয়াখেল! ইত্যাদি, দিবসে নিদ্রা, কামকথা অথবা পরের 
নিন্দাবাদ, স্ত্রী সহিভ অতিসঙ্গ, মাদকদ্রব্য অর্থাৎ ম্য,আহিফেন,সিদ্ধি, গাণ্ডা, চরষ ইত্যাদি 

সেন ; গান, বাগ ও নৃত্য করা শুন। এবং দেখা, বুথা ইতত্ততঃ পর্নাটন, এই দশনিধ 

কামোৎপন্ন ব্যসন ॥ ৫ ॥ ক্রোধোতুপনন ব্যসন গণনা কর! যাইতেছে £--ণপৈশুস্থাম্” 
অর্থা পরের কুৎসা করা; অবিচারপুব্বক বলাৎকারদ্বারা কোন স্ত্রী সহিত কুার্য্য 

কর! ; পরাপরাার করা ; ঈর্ষা অর্থাৎ অপরের উন্নতি অথব। বুদ্ধি (দেখিয়া ক্রেশান্ু্ভব 

করা ; “অসুয়া” অর্থাৎ দোষে গুণ এবং গুণে দোষারোপ করা; “অর্থ দূষণ” অর্থাৎ 

অধশ্নষুদ্ত মন্দ কার্যে ধনাদি ব্যয় কর'; কঠোর বাক্য প্রয়োগ; এবং বিনাপরাধে 

কর্কশ বাকা বলা অথব! বিশেষ দণ্ড বিপান করা ; এই মআাট প্রকার অসদ্গুণ (ক্রোধ 

তইতে উত্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥ সকল বিদ্বান লোক জানেন যে. কামজ এবং ক্রোধজ 

বাসনের মূল “লাভ এবং ইহ! হইতেই সকল মনুষ্য এ সকল ছুণুণ প্রাপ্ত হয়। স্তৃতরাং 
এই লোকে প্রযত্ব সহকারে ত্যাগ করিবে ॥ ৭॥ কামজ বাসনদিগের মধ্যে অতি দুম্ট 

গুণ প্রথম মগ্ভাদি অর্থাত মদকারক দ্রবা সেবন, দ্বিতীয় পাশক্রীড়াদি ছুয়াখেলা, তৃতীয় 

বিশেষ স্ত্রীস্গ এবং চতুর্থ মৃগয়া-ক্রীড়। ; এই চারি মহাছুষ্ট ব্যসন ॥৮॥ এবং (ক্রোধ 
বামনের মধো বিনাপরাধে দণগ্ডবিধান, কঠোরবাকা প্রয়োগ, এবং অন্তায়রপে ধনাদির 

সয় করা এই তিনটি অতিশয় ছুঃখদ্দায়ক দোষ ॥৯॥ এই সাত তুণুণি যাহা কামজ এবং 

ক্রোধজ এই উভয়বিধ ব/সনের মধা হইতে গণিত হইল উহার মধ্যে পুর্ব পুর্ব গুক্লতর 
জানিতে হইবে অর্থাৎ ব্যর্থ বায় অপেক্ষা কঠোরবাক্য, কঠোব বাক্য অপেক্ষা অন্যায়” 

পুর্ববক দগুডবিধান, তাহা! অপেক্ষা সুগয়া, তদপেক্ষা অতি স্ত্রীসঙ্গ, তদপেক্ষা জুয়াখেলা 
অর্থাত দ্যুত ক্রীড়। এবং »দপেক্ষাও মন্ভাদি সেন অতিশয় দুষ্ট বাসন ॥ ১০ ॥-এ বিষয়ে 
ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে এই সকল ছুষ্ট ব্যসনে আসক্ত হওয়া অপেক্ষা মৃত্তা 
শ্রেয়স্কর। কারণ দুষ্টাচারী পুরুষ ধিক দিন জীবিত থাকিলে অধিক পাপ করিয়া 
নীচগতি অর্থাৎ অধিক দুঃখ প্রাপ্ত হইতে থাকিবে ; এবং ম্বগ্য হইলেও ব্যপন।সন্ত ন। 

হওয়াতে ন্খল1ভ করিঠে থাকিবে এই জন্য রাজ! এবং অপর সকল মনুষ্যের 

উচিত যে তাহার কখন মৃগয়। এবং মন্ভপানাদি দুক্ার্য্যে মাসক্ত না হইয়া এবং দুষ্ট 

ব্যসন হইতে পুথক্ থাকিয়া: ধন্মযুক্ত গুণ কম্খা এবং স্বভাবে সর্ধবদ। স্থির থাকিয় উত্তম 

উত্তম কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ১১ ॥ 

রাজা, সভাসদ্ এবং মন্ত্রী কিরূপে হইবে £-- 



০১৪৮ সত্যাথ প্রকাশ । 

মৌলান্ শান্স্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্গতান,। 
সচিবান_ সপ্ত চাষ্টো৷ ব। প্রকুর্বীত পরীক্ষিতান, ॥ ১॥ 
অপি যৎনুকরৎ কর্ম তদপেকেন দুফরম | 
বিশেষতোইসহায়েন কিন্তু রাজ্যং মহোদয়ম. ॥২। 
তৈঃ সার্ধং চিন্তয়েন্নিত্যৎ সামান্যং সন্ধিবি গ্রহম_। 
স্থান সমুদয়ৎ গুপ্তিৎ লব্ধ প্রশমনানি চ॥ ৩॥ 
তেষাং স্বৎ স্বমভিপ্রায়মুপলভ। প্থক্ প্ৃথক্। 
সমস্তানাঞ্চ কার্ষোযু বিদধ্যাদ্ধিতমাত্বনঃ ॥ 8 ॥ 
অন্যানপি প্রকুন্বীত শুচীন, প্রাজ্ঞানবস্থিতান ৷ 
সম্যগর্থসমাহর্ত নমাত্যান, স্পপরীক্ষিতান, ৫ 
নিবর্তেতাম্ত যাবন্ভিরিতিকর্তব্যতা নৃভিঃ ূ  
তাবতোইতব্দ্রিতান, দক্ষান্ প্রকুবীত বিচক্ষণান, ॥৩। 
তেষামে নিযুগ্তীত শূরান, দক্ষান, কুলোদগতান্। 
শুচীনাকরকর্খান্তে ভীরনন্তনিবেণনে ॥৭| 
দূতং চৈৰ প্রকুৰী ত সর্বশান্্রবিশারদম। 
রর শুচিং দক্ষং কুলোদগতম, ॥৮/ 

ক্তঃ শুচিদক্দঃ ম্মৃতিান্ দেশকালবিৎ । 
৮ বীতভীর্বাগ্মী দুতোরাজ্ঞঃ প্রশন্ততে 0৯) 

মনং অং | ৭1 ৫৪৫৭1 ৩০-৩৪। 
সাত মথবা আট জন উত্তম ধান্মিক এব চতুর “সচিবান” অর্থাৎ মন্ত্রী নেনুক্ত 

করিবে । ঈঁহার। দ্দরাজ্যে অর্থাৎ স্বদেশে জাত ও শুর এবং লীর হইবেন, ইহ।- 
দিগের লক্ষ্য অর্থীত বিচার ,নিশ্ষল হইবে না এবং ইহার। কুলীন ও উত্তমরূপে 
স্মপরীক্ষিত হইবেন ॥ ॥ কারণ পিশেষ সাহাধ্য ব্যতিরেকে কাধা সছজ হইলেও একের 

পক্ষে 'একক সম্পন্ন করা ষখন কঠিন তখন মহত রাংক্কার্ধ্য একের দ্বার। কিরূপে সম্প্গ 

হইতে পারে? এইঞ্জন্য এককে রাজ। এব" একের বুদ্ধির ইপর রাগ্গকার্যা নিষ্ভর কর! 
আত মন্দ কগ্য ॥২॥ লুতরাং সভাপতির কর্তব্য ঘষে প্রতিনিঘ্ত সক্ত রাগকাধা 



ষষ্ঠ সমুল্লাস । ১৪৯ 

বিষয়ে কুশল এবং বিদ্বান মন্ত্রীদিগের সহিত একমত হইয়া, কাহারও সহিত ( সন্ধি) 

মিত্রতা, কাহারও সহিত (বিগ্রহ ) বিরোধ, ( স্থান ) স্টিতির সময় দেখিয়া স্থিরভাবে 
অবস্থান করা এবং রাজ্যরক্ষা করতঃ নিশ্চেষ্টতানে পাকা, ( সমুদয়ম্) আপনার 

উদয় মর্থাৎ বৃদ্ধির সময় দুষ্ট শত্রুকে আক্রমণ করা, ( গুপ্তিম্) মূল, রাঙ্জ, সেন! এবং 

:কাষাদির রক্ষা করা এবং . লন্দপ্রশমনানি ) ভধিকৃত দেশসমূহে শান্তিস্থাপন এবং 

উপদ্রব নিবারণ ইত্যাদি ছয় গুণের বিচার নিতা করিবে ॥ ৩ ॥ বিচারপূর্ববক কামা 

করিবে অর্থাৎ সভাসদ্দিগের পৃথক্ পৃথক্ তাহাদিগের প্রত্যেকের বিচার এবং অভি প্রায় 
শবণ করত: বন্তপক্ষান্থুমত কধোর মধ্যে গাপনার এবং পরের ভিতকর কাধষ্যের 
হনুষ্ঠটানে প্রবৃত্ত থাকিবে ॥ ১ ॥ পবিত্তাত্বা, বুদ্ধিমান, নিশ্চিতবৃদ্ধি, এবং পদাখথ 

সংগ্রহে অতি চতুর ও স্ুপরীক্ষিত অন্য মন্ত্রীও নিধুক্ত করিবে ॥? ॥ যত সংখাক পুরুষ 

দ্বার! কাষ্য সিদ্ধ হইতে পারে তত সংখ্যক আলস্তরহিত, বলবান এবং অতি চতুর 

প্রধান পুরুষদিগকে ( অধিকারী ) অর্থা কম্মচারী নিযুক্ত করিবে ॥ ৬॥ ইহাদিগের 

সধীনে শুর এবং ৰার, সৎকুলোগুপন্ন, এবং পবিত্র ভূত্যদিগকে গুরুতর কাম্যে, এবং 

ভীরু ও *স্কিত লোকদিগকে ভিতরের কারধ্ধো নিধুক্ত করিবে ॥৭॥ যিনি প্রশংসিত 

কুলে উত্ুপল্স, চতুর, পবিত্র, আাকার ঈঙ্গিত এবং চেষ্টা দ্বারা হৃদয়ের আন্তরিক ভাব 
এবং ভবিষ্যৎকালে ঘটনীয় বিষয় বুঝিতে সমর্থ এবং সর্ববশাস্ত্রবিশারদ হইবেন ভাহাকে, 

দূত নিযুস্ত করিবে ॥৮॥ যে রাজকার্যো শতাস্ত উৎসাহ ও গ্রীতিযুক্ত, নিক্ষপটী, 

পবিভ্রাত্মা ও চতুর, এবং বন্ুকালের কথাও যে বিস্মৃত হয় না এবং দেশ ও কা'লানুসাকে 

বর্তমানের অন্বষ্ঠাতা, সুন্দররূপ বিশিষ্ট, নির্ভয় এবং স্ুপক্তা হইবে সেই ব্যক্তি রাঙ্তার 

দুধ হইবার উপযুক্ত ॥৯॥ এক্ষণে কাহাকে কিরূপ অধিকার দেওয়া উচিত £-- 

অমাত্ো দণ্ড আয়ত্ত দণ্ডে বৈনয়িকী ক্রিয়া । 
নৃপতৌ কোশরাষ্ট্রে চ দুতে সন্ধিবিপর্ধ্যয়ৌ ॥ ১॥ 
দূত এব হি সংধত্তে ভিনত্ত্েব চ সংহতান্। 
দৃতন্তৎকুরুতে কর্ম ভিদ্যান্তে যেন বা নবা ॥ ২॥ 
বৃদ্ধা চ সর্বন্তর্তেন পররাজচিকিধিতম্ । 
তথা অযতুমাতিষ্টেৎ যথাতআ্বীনৎ ন পাঁড়য়েৎ ॥ ৩ ॥ 

ধনু গঁৎ মহীঘর্গমব্দ, বাক্ষরমের বা। 
নৃদুর্গৎ শিরিছুর্গৎ ৰা সমাশ্রিত্য বসে পুরম ॥ ৪ ॥ 



১৫৬ সত্যার্থ প্রকাশ । 

একঃ শতৎ যোধয়তি প্রকারস্তো ধন্ধ রঃ 
শতং দশসহআণি তস্মাদ্দ গং বিধীয়তে ॥ ৫॥ 
তৎ স্তাদাযুধসপ্পন্নৎ ধনধান্যেন বাহনৈঃ । 
ব্রাঙ্মনৈঃ শিশ্পিভিরন্ত্রৈর্যবসেনোদকেন চ ॥ ৬॥ 
তন্ত মধ্যে স্কৃপর্যযাপ্তৎ কারয়েদ্গৃহযাত্বনঃ | 
গুপ্তৎ সর্বর্তকৎ শুভ্রৎ জলবৃক্ষলমন্থিতম্ ॥ ৭। 
তদধ্যাস্যোধ্হেন্ভার্যাৎ সুবর্ণাৎ লক্ষণান্বিতাম_: 
কুলে মহতি সম্ভৃতাৎ হৃদ্যাৎ রূপগুণান্বিতাম. ॥৮॥ 
পুরোহিতৎ প্রক্রাতি বৃণুয়াদেৰ চত্বিজম্ । 
তেংস্য গৃহ্থাণি কর্মাণি কর্ষ্যর্বে তানি কানি চ ॥৯॥ 

মনু অঃ ৭১৫1৬৬।৬৩৮৭০।৭৪-৭৮। 
অমাত্যকে দগুাধিকার দিবে এবং দণ্ডের সহিত 'ননয় বাবস্থ। অর্থৎ যাহাতে অন্যায় 

দণ্ড না হইতে পারে তক্রপ উপায় করিদে। রাজার অধীন কোষ এবং রাজকাধ্য 

রাখিবে, সভার অধীন সমস্ত কার্ণা এবং কাহারও সহিত মিত্রত মথন। বিরোধ কর। 

দূতের অধীন রাখিবে ॥ ১ দূত হাহাকে কহে যে ভিন্ন লোকদ্িগকে মিলিত করে 
এবং মিলিত-দুষ্ট লোকদ্দেগকে ছি£ ভিন্ন করে । শক্রমধো বিচ্ছেদ উত্পাদন করাই 

দূতের কাধা ॥২॥ টক্ত সভাপ*. সমস্ত সভাসদ্ এব দূতাদি সকলে প্রকৃতভাবে 

পর রাজার অভিপ্রায় জ্ানিয। এরূপ প্রযত্ব করিবে যে আপনাদের পীড়া না হয় ॥ ৩ । 

এই জন্য সুন্দর জঙ্গল বন. ধন ও ধান্যযুক্ত দেশে ( ধনুছুর্গম্ ) ধনুধারী পুরুষ বেষ্টিত 
দুর্গ, ( মহাুরগম) ম্বত্তিকা-নিম্মিত দুর্গ' ( অব্দগম্ ) জলবেহটিত দুর্গ, ( বাক্ষ মূ) 
চারিদিকে বৃক্ষবেষ্ঠিত দুর্গ, ( নৃদূর্গম ) চারিদিকে সেনাপরিবেষ্টিত তুর্গ এবং ( গিরিছুর্গম্ ) 
চারিদিকে পর্ববতবেষ্টিত দুর্গ নিশ্মাণ করিয়। তাহার মধ্যে নগর প্রস্তত করিবে ॥ * । 
চারিদিকে (প্রাকার ) প্রাচীর শিল্মাণ করিবে কারণ উহার মধ্যস্থিত ধন্ুধারী ও 
শন্রযুক্ত একক বী একশত বা দশ সহজ্সের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে । এইজন্য 
ছুর্গ নিন্নাণ আবশ্যু কর্তব্য ॥৫॥ উক্ত দুর্গ, অস্ত্রশস্্রে, ধনে, ধান্যে, বাহনে, পাঠোপদেশক 

ব্রা্মণে, ( শিলিতে ) কারুকরে, যন্ত্রে অর্থাৎ নানাপ্রকার শিল্লোপযোগী উপকরণে- 

(যবসেনে ॥ নবজাত দুবর্ধা এবং জল প্রভৃতিতে সম্পন্ন অর্থাৎ পরিপূর্ণ হইবে 
ব॥ উহার মধ্যে জল, সকল প্রকারের বৃক্ষ ও পুষ্পাদিবিশিষ্ট, সকল খতুচ্চে 



ব্ঠ সমুলাস। ১৫১ 

স্ুথকারক, শ্বেতবণ গৃহ নিজের জন্য নিশ্মীণ করিবে । উহণতে সমস্ত রাজকার্ধ্য সম্পন্ন 
হইতে পারে এরূপ করিয়। প্রস্থত করিবে ॥৭॥ ইহার পর অর্থাণড ব্রহ্মচর্য্য দ্বার! 

বিচ্/াপাঠ করতঃ এ পধ্যস্ত রাজকার্ধয করিয়া পরে সৌন্দষ্য, রূপ ও গুণযুক্তা, হৃদয়ের 
প্রিফতমা, মহৎ এবং উতক্ক্টকুলোতপনা, স্রলক্ষণ।, ক্ত্রিয়কুলজাত। কন্যা আপনার সদুন্প 

বিদ্যা, গুণ ও স্বভাববিশিষ্টা হইলে একমাত্র তাহাকে ভাধ্যারূপে গ্রহণ করিয়া বিবাহ 

কর্রিবে। অপর স্্রীগণকে অগম্য! মনে করিয়া উহাদি+গের উপর দৃষ্টিপাতও করিবে 
না॥৮॥ অগ্নিজোত্র এবং পক্ষে্টি প্রভৃতি সমস্ত রাজগ্রক্তেব কাধা করেন বলিয়া! 
পুরোহিত অথব! খত্বিক্ স্বীকার করিবার প্রয়োজন ' রাজা স্বয়ং সর্বদা! রাজকাযো 

নতপর থাকিবেন অর্থাৎ দিবারাত্র রাজকাধ্যে প্রবৃন্ত থাকা! এবং কান কাধ্য বিকৃত 

সইতে না দেওয়াই রাজার সন্ধ্োপাসনাদি নিতা কণ্ম বুঝিতে ভইবে ॥৯॥ 

সাৎবৎসরিকমাপ্শ্চ রাষ্ট্রাদাহারয়েদ্বলিম্ 
স্ত'চ্চায়ায়পরো! লোকে বর্তভেত পিতৃবনূ যু ॥১॥ 
অধাক্ষান্ বিবিধান্ ক য্যাৎ তত্র তত্র বিপশ্চিতঃ ৷ 
তেবস্য সর্থাণ্যবেক্ষেরনূণাৎ কার্যযাণি কুর্ববতাম্ ॥২॥ 
আবন্তানাৎ গুরুকুলাদ বিপ্রাপাৎ পুজকো ভবে । 
বৃপাণামক্ষয়োহেষ নিধিকব্রান্দো। বিধীয়তে ॥৩।। 
সমোত্তমাধমৈ রাজ। ত্বাহৃতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ ৷ 
ন নিবর্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্মমন্ৃস্মরন্ ॥18। 
আহবেষু মিথোইন্যোইন্যৎ জিঘাৎসন্তে! মহীক্ষিতঃ | 
যুধ)মানাঃ পরৎ শক্ত্যা স্বর্গৎ যাস্ত।পরাজুখাঃ ॥৫॥ 
ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢৎ ন ক্লীবং ন রুতাঞ্জলিম্। 
ন মুক্তকেশং নাসীনৎ ন তবাম্মীতিবাদিনম্ ॥২ 
ন ন্মুপ্তৎ ন বিসম্নাহৎ ন নগ্নৎ নিরাযুধ ম.। 
নায়ুধ/মানং পশ্যাস্তৎ ন পরেণ সমাগতম, ॥৭॥ 
নায়ুধব্যমনং প্রীপ্তৎ নার্তৎ নাতিপরিক্ষতম. ৷ 
ন ভীতৎ ন পরারত্তম সতাৎধর্মম নুস্মরন 1৮| 



১৫২ সত্যার্থ প্রকাশ । 

যন্ত্র ভীতঃ পরারত্বঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ। 
ভর্ত,র্দ ্কৃতৎ কিঞ্িত্তৎ সর্থং প্রতিপান্যতে ॥৯। 
যচ্চাস্য স্নরূৃতৎ কিঞ্চিদমুত্রার্থমুপার্জিতম | 
ভর্তা তৎসর্বমাদত্তে পরাবত্তহতম্য তু ॥১০॥ 

রথাশ্বৎ হস্তিনং ছত্রৎ ধনং ধান্যৎ পশুন্ স্ড্িয়ঃ ৷ 
সর্বদ্রব্যাণি কুপাং চ যো যজ্জয়তি তদ্য তৎ ॥১১। 

টি 2 ্ি পরি, ৯ 

রাজ্ঞশ্চ দত্যুরুপারমিত্যেষ। বৈদিকী শ্রুতি | 
রাজ্ঞা চ সর্বযোধেভ্যো দাতব্যমপৃকৃগ জিতম্ ॥৯১-৯৭। 

বিশ্বস্ত পুরুষের দ্বার। বাধষিক কর আদায় করিবে এনং সভাপতি স্বরূপ রাঙ্গা এব' 

অন্যান্য প্রধান পুরুষ সকল বেদানুকূল হইয়! প্রজাদিগের প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার 

করিবে ॥ ১॥ উক্ত রাজকাধ্া সঙ্গন্ধে বিবিধ অধ্যক্ষদিগের সভ। নিদ্ধারিত করিতে 

হউবে। উহ্াদিগেব এই কার্থা থাকিবে যে, যে সকল রাজপুরুষগণ যে যে কাধো 

নিযুক্ত থাকিবে তাহার! নির্মান সারে যথাবৎ কাম্য করে কিনা দেখিতে হইবে এব 

যাহার যাবৎ কাধ্য করিবে উহ্নাদ্দিগকে পুরস্কার এনং অন্যরূপ করিলে তাহাদিগকে 
দণ্ড দিহে হইবে॥ ২॥ রাজাদিগের বেদ প্রচারকূপ অক্ষয় কোষ আছে। ইহার 

প্রচারের জন্য যিনি যথাবত, ব্রঞ্ষচর্মযান্ুসারে বেদাদি শান্স পাঠ করতঃ গুরুকুল হইতে 
প্রত্যাগত হইবেন ইহাকে এব: ভীহার আচাধ্যকেও রাজা এবং সন্ভ যথাবৎ সকার 

করিবেন ॥ ৩ ॥ এবূপ করিলে রাজ্যমধো বিদ্যার উন্নতি হইয়। বিশেষ উপকার সাধিত 

হয়। নিকৃষ্ট, তুল্য অখব! উত্কৃন্ট কোন রাজা এজাপালক রাজাকে সংগ্রামে 

আহবান করিলে তিনি ক্ষত্রিয়ধন্ম স্মরণ করতঃকখন সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইবেন ন। 
অর্থাৎ অতি চহ্ুরতার সহিত উহার সহিত এবপে যুদ্ধ করিবেন যাহাতে ম্বপক্ষের নিশ্চই 
জয় হয় ॥ ৪ ॥ (যে সকল রাজ। স:গ্রামে শক্রকে হনন করিতে ইচ্ছ। করতঃ যথাসাধ' 

নিভাঁকভাবে পৃষ্ঠ প্রাদর্শন না! করিয়! যুদ্ধ করেন ্রাহারা সুখলাভ করেন। স্থৃতর। 
ইহা হইতে কখন বিষুখ হইবে ন7া। তবে কখন কখন শক্রজয়ের জন্ত শত্রুর সমঙ্গ 

হইতে লুক্কায়িত থাক! উচিত, কারণ যেরূপে শক্রজয় হইবে তন্রপই অনুষ্ঠান করিতে 

হইবে। যেরূপ সিংহও ক্রোধবশতঃ সম্মুখে পড়িলে শস্ত্রামিতে ভক্মীভূত হইয়া পড়ে, 
মূর্খত' বশতঃ তত্রপ নষ্ট ও ভরষ্ট হওয়! উচিত নহে ॥৫॥ যুদ্ধসময়ে পার্থ দণ্ডায়মান, নপু' 
সক, কৃতাগ্রলিযুক্ত, মন্তকের কেশ যাহার মুক্ত হইয়াছে, উপবিষ্ট, এবং “আমি তোমার 
শরণাগত” এরূপ যে বলে ইচ্াদ্িগকে ॥ ৬॥ নিদ্রিত, যুচ্ছণপ্রাপ্ত, নগ্র, আয়ুখরহি ত. 
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ুদ্ধদর্শক। অথবা শত্রুর সহিত আগত ইহাদ্িগকে ॥ ৭॥ মায়ুধপ্রহারে পীড়িত, ভুঃখী- 

অতাস্ত আহতঃ, তীত, এবং পলায়নপর পুকুষদ্িগকে সপুরুষদিগের ধশ্্ন স্মর* 
করতঃ যোদ্ধাগণ কখন প্রহার করিবেন না । কিন্তু উহাদিগের মধ্যে অনাহভদিগকে 

কারাগারে রাখিয়া যথাবৎ ভোজন ও মাচ্ছাদন দিনে এবং আহতদিগকে উত্ত্যক্ত ন' 

কনিয়। এবং ছুখ না দিয়া যথাযোগ্য কার্ধ্য করাইয়া লইবে। ইহ! বিশেষ মনে 
রাখা উচিত যে স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ এব" গার ও শোকার্ত পুরুষদিগের উপর কখন 
শন্ত প্রয়োগ করিবে না। উহাদিগের বালকদিগকে নিঞ্জ সম্ভানব এবং স্ত্রীলোক- 

দিগকে নিজের ভগ্মী অথবা কন্যার তুলা জন করিবে ও কখন বিষয়ালক্তির দৃষ্টিতে 
দর্শন করিবে না। রাজ্য উত্তমরূপে শৃঙ্খলা প্রাপ্ত হইলে যাহার কাছে আর যুদ্ধ'শঙ্ক 
থাকিবে না তাহাকে, সৎকার পুর্ববক বিদায় দিয়! নিজগুতে আথব| দেশে পাঠাইয়! দিকে 
এবং ভবিষাতে যাহার সভিঠ বিস্ব, শঙ্কী থাকিবে তাভাকে সর্ববদ। কারাগারে রাখিয়! 

পদবে ॥৮॥ মে ভূত্য ভাত হইয়া পলায়নপর হয় এবং শন্রুকর্তক নিভত হয় সেম্বামীর 

সমস্ত তুষ্কৃতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৯।! এব উহার স্রকৃত হই/ত ইহলোকে ঝবং পরলোকে 

যে স্খ পাইবার সম্তবন। ছিল তাহা, স্বামী প্রাপ্ত হন । পলায়নপর হইয়া হত হইল 
তাহার কখন স্ত্বখ হয় না এবং পুণা সমুদয় নষ্ট হইয়া যায় । ধশ্মান্তসারে যে যথাবৎ 

যুদ্ধ করে সে তাভার প্রতিচ। প্রাশ্ত হয় । ১০1, যুদ্ধে যে দে ভূতা অথব! অধাক্ষ, 

রথ, অশ্ম, হস্তা, ছত্র, ধন, ধান্য, গে! প্রভৃতি পশ্খ, জ্সালোক, অনবিধ পদার্থ ঘ্ৃত অথব' 

ভুলের কলস প্রভৃতি যে যাহ! জয় কবিবে সস তাভ। গ্রহণ করিবে । এ ব্যবস্থার যেন 

কখন বিপধ্যয় না হয়।। ১১।॥ পরম্থ সেনাস্থ লোকেরা উক্ত জিত পদার্থের ষোড়শ 
হ্গাগ রাজাকে প্রদান করিবে এবং রাজা ও মিলিত যদ্ধাগশ “ষ পদাথ ক্রয় করিয়াছে 

তাহার ষোড়শ ভাগ তাহাদিগকে দিবেন। কেহ যুদ্ধে মুত হইলে তাহার স্্রা তাখব' 

পুজকে উক্ত ভাগ দ্রিবেন এবং হাভার স্ত্রীকে ও নাবালক সন্মানদিগকে যণাবং প্রতি- 

পালন করিবেন । সন্ভানগণ প্রাপ্তবরন্্ ও সমর্থ হইলে উহাধিগকে যখাযোগ্া অধিকার 

দিবেন। আপনার রাজ্যের বুদ্ধি, প্রতিঠা এবং বিজয় ও মানন্দ বৃদ্ধির ইচ্ছা করিলে 

কখন এই সকল মব্যাদ! উল্লগদন করিবেন না| ১২ ॥। 

অলব্ধং চৈব লিদ্দেত লব্ধং রক্ষেৎ প্রযত্রুতঃ 
রক্ষিতৎ বর্ধয়েচ্চৈব বৃদ্ধ, পাত্রেষু নিঃক্ষিপেৎ ॥ ১ ॥ 
অলবমিচ্ছেদ্দণ্ডেন লব্ধং রক্ষেদবেক্ষয়া | 
রক্ষিতং বর্ধয়েদ্ দ্যা বৃদ্ধং দানেন নিওক্ষিপেৎ ॥ ২ ॥ 
অগায়য়ৈব বর্তেত ন কথঞ্চন মায়য়া ৷ 
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বুধ্যেতারি প্রযুক্তাঞ্চ মায়ানিত্যং স্বসংবৃতঃ ॥ ৩ ॥ 
নান্ত ছিদ্রৎ পরো বিদ্যাচ্ছিদ্রং বিগ্যাৎ পরস্য তু। 
গৃহেৎকুর্ ইবাঙ্গানি রক্ষেদ্বিবরমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥ 
বকবচ্চিন্য়েদর্থান সিৎহবচ্চ পরাক্রমেৎ । 
কবচ্চাবলুন্পেত শশবচ্চ বিনিম্পতেৎ ॥ ৫ ॥ 

এব বিজয়মানস্য যেহস্য স্থ্যুঃ পরিপন্থি । 
তানানয়েদ্বশৎ সর্বান সামাদিভিরুপক্রমৈঃ ॥ ৬ ॥ 
যথোদ্ধরতি নির্দাতী। কক্ষৎ ধান্যৎ চ রক্ষতি । 
তথা রক্ষেন্নপো রাষ্ট্রং হন্তাচ্চ পরিপন্থিনঃ ॥ ৭॥ 
গোহাদ্রাজা স্বরাষ্ট্র ঃ কবয়ত্যনবেক্ষয়। । 
সোহচিরান্ত শ্যতে রাজ্যাৎ জীবিতাচ্চ 

সবান্ধবঃ || ৮ | 

_ শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাৎ যথা । 
তথা রাজ্ঞামপি প্রাণা; ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্র কর্ষণাৎ ॥ ৯ ।। 

রাষ্টস্য সংগ্রহে নিত্যৎ বিধান মিদমাচরেৎ । 
সুসংগৃহীতরাষ্ট্রেশহি পার্থিবঃ ন্ুখমেধতে 1১০ ॥ 
দ্বয়োস্ত্রয়াণাৎ পঞ্চানাং মধ্যে গুল্মমধিষ্ঠিতম, | 
তথা গ্রামশতানাঞ্চ কৃ্য্যাদ্রাষ্টস্য সংগ্রহম্ 1১১ ॥ 
গ্রামস্যাধিপতিৎ কয্যান্বশগ্রামপতিৎ তথা । 
বিৎশতীশং শতেশৎ চ সহঅ্পতিমেব চ ॥ ১২ ॥ 
গ্রামে দোষান্ সমুৎপন্ান_ গ্রামিকঃ শনকৈঃ ব্বয়মূ। 
শংসেদ্ গ্রামদশেশায় দশেশো বিংশতীশিনম্ ১৩ 
বিৎশতীশস্তব তৎ সর্ব শতেশায় নিবেদয়েৎ । 
শংসেদ গ্রামশতেশস্ত সহজপতয়ে স্বয়ম্।। ১৪ || 
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তেষাৎ গ্রাগ্যাণি কার্ধ্যাণি পৃথকৃকার্ধ্যাঁণ চৈৰ হি। 
রাজ্জোইন্যঃ সচিব ত্রিপ্বস্তানি পশ্যেদতক্দ্রিতঃ ॥১৫।॥ 
নগরে নগরে চৈকৎ কুর্যযাৎ স্বার্থচিন্তকম্। 
উচ্চৈস্থানৎ ঘোররূপৎ নক্ষত্রাণামিষ গ্রহম 11১১৩।। 
স তাননুপরিক্রামেৎ সর্বানেব সদ স্বয়ম | 
তেষাৎ বৃত্তং পরিণয়েৎ সম্যগ্রাষ্ট্রেফু তচ্চরৈঃ | ১৭।। 
রাজ্ঞে৷ হি রক্ষাধিকৃতাঃ পরম্বাদায়িনঃ শঠাঃ 
ভূত্য। ভবন্তি প্রায়েণ তেভ্যা রক্ষে দিমাঃ প্রজা ॥১৮॥ 
যে কার্য্যকেভ্যোইথমেৰ গৃত্রীয়ুঃ পাপচেতসঃ | 
তেষাৎ সর্বশ্বমাদায় রাজা কু্যাৎ প্রবামনম, 1১৯) 
মনুঃ অঃ ৭৯৯।১০১।১০৪-১০৭।১১০-১১৭১২০-১২৪ ॥ 

রাজা এবং রাজসভা অলব্দের প্রান্তীচ্ছা এবং লব্ধ ধনের প্রযত্ব সহকারে রক্ষা 

করিবেন, রক্ষিত ধনের বৃদ্ধি করিবেন এবং বদ্ধিত ধন বেদ বিদ্ভা ও ধণ্মপ্রচারেব জন্য, 

বিস্ার্থীদিগের জন্য, বেদমর্গোপদেশকদিগের উৎসাহের জন্য এবং অনাথ ও অসমর্থ- 
দিগের পালনের জন্য বিতরণ করিবেন ॥॥ ১॥ এই চারি প্রকার পুরুষার্থের প্রয়োজন 
জানিয়া আলম্ত ত্যাগ করিয়া উত্তম প্রকারে নিত ইহার অনুষ্ঠান করিবে । দণু দ্বার! 

অপ্রাপ্ত বস্ত্র প্রাপ্তাচ্ছ৷ করিবে, নিভা প্রাপ্তের রক্ষা করিবে, রক্ষিতের বুদ্ধি অর্থাৎ 

“ম্থ্দ” আদি গ্রহণ করিয়। অধিক করিবে, এবং বন্ধিত ধনের পূর্বেরবাক্ত প্রকারে ব্যয় 

করিবে ২॥ কখন কাহারও সহিত কপটতাপুর্বক ব্যবহার করিবে না। সর্ববদ! 

নিক্ষপট ভাবে সকলের সহিত ব্যবহার করিবে এবং নিত্য আপনাকে রক্ষা করিয়। শক্রর 

প্রদণিত স্থল ভেদ করিয়া উহাকে নিবৃত্ত করিবে | ৩।। কোন শক্র নিজ ছিদ্র 
অর্থাৎ নির্ধলতা জানিতে পারিবে না অথচ স্বয়ং শত্রুর ছিত্র জানিতে হইবে । কচ্ছপ 

যেরূপ আপনার অঙ্গকে গুপ্ত রাখে তজ্রপ শত্রর প্রবেশের ছিদ্র গোপন রাখিতে হইবে 
॥ 8৪ ॥ বক যেরূপ ধ্যানাবস্থিত হইয়! মংস্য ধরিবার জন্ত প্রতীক্ষা করে তত্রপ, অর্থ 

সংগ্রহের জঙন্ত বিচার করিতে হইবে, দ্রব্যাদ্দির এবং বলের বুদ্ধি করতঃ শক্রজয়ের জন্য 

সিংহের তুল্য পরাক্রম করিতে হইবে, চিত্রক বা! শার্দ,লের ন্যায় ুকাই 5 হইয়া শত্রুকে 

ধরিবাব চেষ্টা করিয়! বুকের ন্যায় গুগ্তভাবে শত্রুকে আক্রমণ করিবে এবং সমীপাগত 
বলবান্ শত্রুর সম্মুখ হইতে শশকের মত দূরে গমন করতঃ পশ্চাৎু উহাকে ছল দ্বার 



১৫৬ সতাথ প্রকাশ । 

ধরিবার চেষ্ট। করিবে 1 ৫॥ এইরূপে বিজয়ী সভাপতির রাজ্যে কোন পরিপন্থী অর্থাৎ 

লুষ্টনকারশী দস্তা থ!কিলে উ্তাকে ( সাম ) মিত্রভাব দ্বারা ( দান ) কিঞ্চিত দান দ্বারা, 
এব ( ভেদ) বিরোধ বাধাইয়া বশীভূত করিতে চেষ্ট! করিবে, এবং থে উহাতে বশীতুত 

না ভইলে তাহাকে, অতি কঠোর দণ্ড বিধান করিয়া বশীভূত করিবে ॥ ৬॥॥ ক্ষুষক 

তুষ স্স*নত্র করিয়। যেন্ূপ তগুল রক্ষ! করে অথীৎ তগুল ভগ্ন করে না, তজপ রাজা দশ্টা 
ও “চৌরদিগকে বিনাশ করিয়া বাজ্য রক্ষা করেন 1 ৭1 যে রাজা মোহ বশত; আলি- 

গার করতঃ আপনার রাজা দুর্বল করিয়। ফেলেন তিনি, বন্ধ বান্ধবের সহিত শীঘ্ই রাঙ্জা 

এব” জীবন হউডে নন্ট এবং ভরষ্ট ভইয়। পড়েন ।। ৮1 শরীর কুষ হইলে প্রাণিগনের 
প্রাণ যেরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তদ্ধপ প্রজাসকল দ্র্দবল হইলে রাজার প্রাণ আর্থাৎ বলাছি 

এব" বঙ্গুবর্গ নষ্ট তইয়। সায় ৯ এইজন্য রাজা 'এন” বাজসভা। রাজকার্ধা সিদ্দিব 

জন্য বিশেষ প্রবত্ব করিয়া উহা নথাবৎ লিদ্ধ করিবেন । যে রাজা সর্ববপ্রকারে রাজ- 

কার্মো সননদ্দ1 তৎপর থাকেন, তাঠার সর্ববদা সিখবুদ্ধি ভয় । ১০ 11 এই জনা ছু, 

তন. চারি অপবা পাচ গ্রামের মধো এক রাজাস্ত।ন রক্ষিত করিবে । ইচ্গাাতে যথ!- 

নাগা ভৃতা অর্থাৎ অধাক্ষাদি রাজপুরুষ নিযুক্ত কবিগ্া রাজকাধ্া পূর্ণ করিবে ॥ ১১: 

এক গ্রামের উপর একজন রাজপুরুষ,তাণশ দশ গ্রামের উপর দ্বিতায় রাজপুরুষ”তা দুশ 

বিশতি গ্রামের উপর তঠায় বাজপুরুম হাদূশ শত গ্রামের উপর চতুর্থ রাজপুরুন এব, 

হাদুশ সহ গ্রামের উপর পঞ্চম রাজপুরুম নিযুক্ত করিবে । অর্থাৎ আজ কাল £ে 
এক গ্রামের উপর একজন পাটোধারী, হাদুশ দশ গ্রামের উপর এক থানা, ভাদৃশ 
সুই থানার উপর এক বড় থান।, তাদৃশ পাচ বড় থানার উপর এক তহশীল, এস 

দশ তহশীলের উপর এক জিলা নিদ্ধারিত কর! হইয়াছে উহ! মনু প্রভৃতির রাজনীতির 
অনুকরণ মাত্র ॥ ১২।। এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে এবং আচ্ঞ। দিতে হইবে যে এক 

গ্রামের অধিপতি উক্ত গ্রামের দোন উৎপন্ন হইলে প্রতাহ দশ গ্রামের অধিপতিকে 

গুগুভাবে বিদিত করিবে এবং দশ গ্রামের অধিপতি ও দশ গ্রামের অবস্য। বিংশতি 

রামের মধিপতিকে নিয়ত বিদিত করিবে ॥ ১৩ ॥ বিংশতি গ্রামের অধিপতি সেই 

সকল গ্রামের অবস্য। নিত্য শত গ্রামাধিপতিকে বিদ্িত করিবে এবং তজপ শতগ্রাসা 

ধিপতিও হাঙ্ার অধীনস্থ গ্রামের অবস্থ। সহতগ্রামাধিপতিকে প্রাতিদ্িন নিবেদন 
করিবে। বিংশতি বিংশতি করিয়া গ্রামের পাঁচ জন অধিপতি শত গ্রামের মধি- 
পতিকে, “তগ্রামাধিপতি সহস্স সহজ গ্রামের দশ জন অধিপতি, দশ সহস্র গ্রামের 

অধিপঠিকে এবং লক্ষা গ্রামের অধিপতি রাজসভাকে মধানস্থ স্থানের বর্তমান অবস্থা 
নিয়ত নিবেদন করিবে । এইরূপে উহার ও রাজসভা। মহারাজসভায় শর্থাৎ চক্রবত্তী 
সার্বধন্ৌম মহারাজসভীয় সমস্ত পৃথিবীর বর্তমান অবস্তা বিদ্রিত করিবে ॥ ১৪ ॥ এন 



বষ্ট সমূললাস। ১৫৭ 

দশ সহজ্স গ্রামের উপর ছুই সভাপতি এইরূপে নিযুক্ত ভউনে যে তাভাদিগের একজন 

বাঁজসত। হইতে আসিবেন এবং দ্বিতীয় অধাক্ষ: উহার গালম্য হ্যাগ করিয়া সকল 

ায়ার্দীশাদি রাঙ্গপুরুষদিগের কার্ধ্য সকল ভ্রমণ করিয়। পরিদর্শন করিবেন ॥ ১৫ 1 

বু বৃ নগরে বিচারের সভার জন্য সুন্দর, উচ্চ, এব" বিশাল চন্দ্রতুলা এক এব, 

গ নিশ্মীণ করিবে । উহার ভিতর বিষ্যার্দ্ধি অগাৎ পাহারা সর্বনপ্রকারে বিগ্তার 

গরীক্ষা করিয়াছেন উহার! বঙ্গিয়। বিচার করিবেন এন “য নে নিয়মে রাজার এব' 

পজার উন্নতি ভয় (স্ সেই নিয়ম এবং বিষ্কা প্রকীশিত করিবেন ॥৯৬॥ নিত! 

লমণকারী সভাপঠির শধীনে গুপ্তচর অর্থাং দূত সকল থাকিবে! ইহারা রাজপুরুঘ 

এবং ভিন্ন জাতীয়ও হইবে । ইচাদ্িগের নিকট রাজপুরুষ এবং প্রজ্গালে'কদিগের 

সমন্ত ৭ এবং দোষ গপ্তভাবে গানিয়া গপরাধার দগুবিধান এব গুণবানের সর্দনদ। 

প্রতিষ্টা সম্পাদন করিবেন ॥ ১৭ ॥ রাঁজা যাভাকে প্রজা-রঙ্গাথ অপিক'র দিবেন তিনি, 

ধাশ্নিক, বিদ্বান, স্্পরীক্ষিত এবং কুলীন হইবেন । তাভার আধীনে শঠ স্বভাব এবং 

পরস্সাপহারী দন্্যুদিগকেও ভূত নিযুক্ত করিয়। উহাঁদিগকে ভুক্ধণ্ী হইত, রক্ষী করিনান 

জন্য চাকুরী দিয়া এর” রন্গণকর্তা! দিদ্ধানের ধান রাখিয়া উভাদিগের দ্বার। প্রজাদিগে? 

বক্ষ সাধন করিতে হঈবে ॥ ১৮ ॥ যে রাজপুরুষ হন্গায়পুননক বাদী আথব। প্রতিবাদ 

হইতে গুপ্তভাবে ধন গ্রহণ করত; পক্ষপাতপুবনক জন্যায়াচরণ : রিনে তাহার, সবনন্ 

হরণ করিয়া যথোচিত দগুবিধান দ্বারা এতাদূশ (দশে উহাকে রাখিতে হইবে যে আর 

উক্ত দেশে প্রত্ভাগমন করিতে না প্যাবে । কারণ উহাকে দণ্ড না দিলে উহার দৃষ্টান্ 

দেখিয়া অন্য রাজপুরুষ্ এইরূপ দুকষণ্ী করিবে এব" দণ্ড দিলে আগে ছুঙ্গপ্মী হই 

রঙ্গ” পাইবে । পরক্থু যাহ! দ্বারা উক্ত রাজপুরুষদিগের উত্তমরূপে নোগক্ষেম সাধন 

হয় তাহা, বহুধনীপেক্ হইলেও রাজ্য হইতে প্রয়োজনমত তাদুশ ধন শরথবা ভূমি মাসিক 

বাধষিক অথব। এককালে দান করিবে । তবে ইহ! মনে বাখিবে যে, যত দিন শাহাব 

জীবিত থাকিবে ততদিনই, জীবিকা পাইবে পশ্চাৎৎ নহে ' ইাদিগের সম্ভানদিগকে 

গুণ অনুসারে অবশ্য আবশ্য করিয়া সৎকার করিবে অথব! চাকুরী দ্রিবে। উহাদিগের 

নাবালক সন্তান যত দিন সমর্থ হইতে না পারে, এবং স্তর সত দিন জীবিতা থাকিবে তাত 

দিন উহাদিগের নির্ববাহার্থ রাজাপক্ষ হইছে যথাযোগা- ধন দিতে হইবে । কিন্ত 
উহার্দিগের সম্ভান অথবা স্ত্রী কুকণ্মীস্বিত হইলে কিছুই পাউারে না। রাজা এই প্রাক'র 

নীতি চিরকাল পালন করিবেন ॥ ১৯ ॥ 

যথা. ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্তা চ কর্ম্মণাম্। 
তথাবেক্ষ্য নৃপো' রাষ্ট্রে কপ্পয়েৎ সতত করান ॥ ১॥ 



১৫৮ সত্যার্থ প্রকাশ । 

যথাপ্পাহপ্পদ্দন্ত্যাগ্যৎ বার্যযোকোবৎসষটপদাঃ | 
তথাপ্পাণ্পো এ্রহীতবো। রাষ্টেণদাজ্ঞাব্দিকঃ করঃ ॥২॥ 
নোচ্ছিন্দ্যাদাত্বনোমূলং পরেষাৎ চাতিতৃষ্যয়া | 
উচ্ছিন্দন স্াত্বনো মূলমাত্মানং তাৎশ্চ পীড়য়েৎ ॥৩।। 
তীক্ষুশ্চৈব মৃছুশ্চ স্যাৎ কার্য্যৎ বীক্ষ্য মহীমতিঃ। 
তীক্ষশ্চৈব ম্বদুশ্চ রাজ। ভবতি সম্মত 1181 
এবং সর্থৎ বিধায়েদমিতিকর্তব্যমাত্বন3 | 
যুক্তশ্চৈবা প্রমত্তশ্চ পরিরক্ষেদিমাঃ প্রজাঃ 1৫॥ 
বিক্রোশন্ত্যে৷ যস্ত রাইট দ্ধিয়ন্তে দন্দ্যভিঃ প্রজাঃ | 
ংপশ্যতঃ সভভৃতস্থ ম্বৃতঃ সন তু জীবতি ॥ ৬॥ 

ক্ষত্রিয়স্ত পরোধর্মঃ প্রজানামেৰ পালনম্। 
নির্দিউফলভোক্তা হি রাজা ধর্মেগ যুজাতে ॥ ৭।॥ 
মন্নঃ অঃ ৭। ১২৮ । ১২৯ । ১৩৯ । ১৪০। ১৪২-১৪৪। 

বেন্নূপে রাজা. কন্মকর্ত। রাজপুরুষ অগব! প্রজালোক স্থখরূপ ফল লাভ করিতে 

পাবে তঙ্রপ, বিচাঁর করিযা রাজা এবং রাস্বসত। রাজো করস্থাপন করিবেন ॥ ১। 

জলৌকা, গোবৎস এবং ভ্রমর যেরূপ অল্প অল্প করিফা ভোগ্য বন্ধ গ্রহণ করে তক্রপ রাজ: 
ও প্রজাদিগের নিকট হইতে করগ্রহণ করিবেন ॥ ॥ অতি লোভ বশ অপরের 

সুখ মূলের উচ্ছেদ অর্থাং নাশ করিবে ন', কারণ ধিনি ব্যবহারের এবং স্থখমূলের উচ্ছোদ 
করেন তিনি, আপনাকে এবং অপরকে পীড়িত করেন ॥৩॥ যে মহীপতি কার্য বুঝিয়া 

তাক্ষ এবং কোমল হয়েন, তিন ঢ্রঈদিগের উপর তীক্ষ এবং শ্রেষ্ঠদিগের উপর কোমল 
হুওয়ীতে অতিশয় মাননীয় হয়েন ॥ 6 ॥ গাজা এইরূপে রাজ্যের বন্দোনভ্ত করিয়া 

সর্বদা প্রমাদশুত/ হইয়া উহ্তানে প্রবৃত্ত থাকিয়া স্বকায় পপ্রজাদিগক্ে সর্নবদ! পালন 
করিবেন ॥ ৫11 ভশ্যের সহিত । উদাসীনভাবে ) দর্শনকারী রাজ্জবার রাজ।মধো যদি 

দন্থ্যুগণ £বাদন ও বিলাপকারীা 'প্রজাগণের দ্রব্যাদি এবং প্রাণ হরণ করে তবে, সে রাজা 
ভৃত্য ও অমাত্যগণের সহিত মৃতই আছে; জ্বরীবিত নহে, এপ মনে করতে হইবে এবং 

পরে সে রাজা মহাছুঃখ পাইয়। থাকে ॥ ৬॥। এইজন্য প্রজাপালন করাই রাজার প্রধান 

ধর্মী | মন্তশ্মুৃতির সপ্তমাধ্যায়ে যেরপ কর ব্যবস্থা লিখিত আছে তদনুসারে এবং সভ! 



ষষ্ট সমুল্লাস। ১৫৯ 

কর্তৃক ।নদ্ধারিত প্রণালা অনুসারে যে রাজু! কর গ্রহণ করিয়৷ তাহার ফল ভোগ করেন 

তিনি, ধর্মযুক্ত হইয়া সুখী হখেন। তাহার বিপরাতাচরণ করিলে দুঃখ পাইতে হয় ॥10 

উথায় পশ্চিমে যামে কৃতশোচঃ সমাহিতঃ। 
স্তাগ্সিব্র 1 ক্ষণাংশ্চার্চা প্রবিশেৎ স শুভাৎ সভাম, ॥১| 

তত্ত্ স্থিতাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ প্রতিনন্দ্য বিসর্জয়েৎ। 
বিস্তজ্য চ প্রজাঃ সর্ব মন্ত্রয়েৎ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥ ২॥ 

শিরিপৃষ্ঠ সমারুত্য প্রাসাদৎ ব। রহেগতঃ 
অরণ্যে নিংশলীকে বা মন্ত্রয়েদবিভাবিতঃ ॥৩ ॥ 

যন্ত মন্ত্র নজানন্তি সমাগগ্য প্থগ.জনাঃ। 

স কৃৎল্সাং পৃথিবীৎ ভূঙক্তে কোশহীনোইপি পাখিবঃ ॥8 
মন্ুং অ ৭ ১৪৫-১৪৮। 

রাত্রির শেষ প্রহরে উঠিয়। শৌচাদি নির্ববা করতঃ এবং সাবধান হইয়া পরমেশ্বেরের 

ধ্যান, অগ্নিহোত্র ও ধার্ট্িক এবং বিদ্বান্দ্িগের সকার দরিয়া এবং তাহাদিগকে ভোজন 

করাইয়। রাজ! সভামধো প্রবেশ করবেন ॥ ১ ॥ সেই স্থলে স্থিত থাকিয়া রাজা উপশ্ছি £ 

£ জাগণকে সম্মান পুরঃসর বিদায় দিয়! মুখা মন্ত্রীদিগের সহত রাজ্যব্যবার বিচার 

করিবেন ॥ ২॥ পরে ভ্রমণার্থ উহ্ভাদিগের সহিত নির্গত হইয়া পর্বিতশিখরে অথবা 

শারিকাশুন্য নির্জন গৃহে অথব! অরণ্যয্দি নিড্জনস্থানে বিরুদ্ধ ভাবন। ছাড়িয়া মন্ত্রী 

দিগের সহিত মন্ত্রণা করিবেন ॥৩॥ যে রাদ্ার গুপ্ত বিচার অন্য €কেহ আসিয়! 

জানিতে না পারে অর্থাৎ যাহার বিচার শতি গভীর বিশুদ্ধ এবং সদ' পরোপকারাথ 

গুপ্ত সে, রাজা ধনহীন হইলেও সমস্ত পৃথিবীর রাঙ্গ্য করিতে সমর্থ হয়েন। এইজনা 

সভাসদের অনুমোদিত ন! হওয়া পরান্ত নিজের বুক্ধি অনুসারে একটিও কায্য করিবে 

না ॥ ৪ ॥ 

আসনৎ চৈব যানৎ চ সন্ষিং বিগ্রহমেব চ ! 

কার্য্যৎ বীক্ষ্য প্রযুগ্জীত দ্বৈধং সংশ্রয়মেব চ ॥১। 

সন্ধিৎ তু ছ্িবিধং বিদ্যাদ্রীজা বিগ্রহমেব চ। 

ভ যানামনে চৈৰ দ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ ম্থৃতঃ ॥ ২ ॥ 

সমানযানকর্মা চ বিপরীতত্তথৈৰ চ। 



সভার্থ প্রকাশ । 

তথ ত্বায়তিসৎযুক্তঃ সন্ধিজ্ঞে য়ো দ্বিলক্ষণঃ ॥৩। 

স্সয়ংকৃতশ্চ কাধ্যার্থমকালে কাল এব বা।, 

মিত্রস্ত চৈবাপকৃতে দ্বিবিধো বিগ্রহঃ ম্মৃতঃ ॥8)॥ 
একাকিনশ্চাত্যয়িকে কার্যে প্রাপ্ডে যদৃচ্ছয়! । 
ংহতস্য চ চিত্রেণ দ্বিবিধৎ যানমুচ্যতে ॥ ৫ ॥ 

ল্ষীণস্যয চৈব ক্রুমশো। দৈবাৎ পুন্বরূতেন বা । 
মিত্রনা চান্নরোধেন দ্বিবিধঞ্ ম্মৃতমাঘনম্ ॥ ৩ ॥ 
বলমা স্বাগিনশ্চৈব স্থিতিঃ কার্ধ্যার্থসিদ্ধয়ে । 
ধিবিধৎ কাঁত্ত্যতে দ্বৈধং বাড় গুণ্যগুণবেদিভিঃ ॥৭| 
অর্থসম্পাদনার্থঞ্চ পীড্যমাঁনঃ স শন্রভিং | 
সাধুষু ব্যপদেশার্থং দ্বিবিধঃ সতশ্রয়২ ম্মতঃ ॥ ৮ 
যদাবগচ্ছ্দোয়ত্যামার্িকাং প্বমাত্বনঃ 
তদাত্ে চাণ্পিকাৎ শীড়াৎ তদা সন্ধিং সমাশ্রয়েৎ ॥৯। 
যদ! প্রন্ৃষ্টী মন্যেত সর্বান্ত্র প্ররুতীভূশিম, 
অতুযুচ্ছি তৎ তথাস্মানং তদা কুন্বীত বিগ্রহম ॥ ১০ । 
যদা মন্যেত ভাবেন সৃষ্টৎ পুষ্টং বলৎ স্বকম। 
পরস্য বিপরীতঞ্চ তদ যারাদ্রিপুৎ পাতি ॥ ১১ ॥ 
যদ তু স্যাৎপরিক্ষীণো বাহনেন বলেন চ। 
তদাসীত প্রযত্বেন শনকৈঃ সান্বৃয়ন্রীন্ ॥ ১২ ॥ 
মন্যেতারিৎ যদ৷ রাজ। সর্বথা বলবভ্তরম. | 
তদ। দ্বিধা বলৎ কৃত্বা সাধয়েৎ কার্যযমাত্বনঃ ॥ ১৩।॥ 
যদ। পরবলানান্ত গমনীয়তমোভবেৎ। 
তদা তু সংশ্রয়েৎ ক্ষিপ্রৎ ধাঁর্মকং বলিনৎ নৃপম 1১8। 
নিংগ্রহং প্রকৃতীনাং চ কুর্ধাদ্যোহরিবলসা চ | 



ষষ্ঠ সমুল্লাস। ১৬১ 

উপসেবেত তৎ নিতাৎ সর্বযতত্বৈগু“রুৎ যথ। ॥ ১৫ ॥ 
যদ্দি তত্রাপি সৎপশ্যেদ্দোষং সংশ্রয়কারিতম.। 
স্রযুদ্ধমেব তত্রাইপি নিবিশঙ্কঃ সমাচরেৎ ॥ ১৩ ॥ 

মন্ঃ অঃ ৭। ১৬১_-১৭৬। 
সকল রাজ! এবং রাজপুরুষদিগের এই বিষয় সব্ধদ। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে 

( আসন ) শ্হিরতা, (যান ) শত্রুর প্রতি যুদ্ধার্থ গমন, (সন্ধি) উহার সহত মিত্রতা 

করা, ( বিগ্রহ ) ভুষ্ট শত্রুর সহিত যুস্ব করা, (দ্বৈধ) ছুইভাগে সেনা ভাগ করিয়া! 

স্ববিজয় সাধন করা এবং ( সংশ্রয় ) নির্ববলতা বশতঃ অপর প্রবল রাজার আশ্রয় গ্রহণ 

করা, এই ছয় প্রকার কার্যে যথাযোগা কার্ট বিচার করতঃ সর্বদা রত থাকিতে 
হইবে ॥১।। সন্ধি, বিগ্রহ, ঘান, শাসন, দ্বৈধীভাব এবং সংশ্রয় প্রত্যেকে ছুই প্রকার 

ভইয়া থাকে তাহা, রাজা যথাব জানিবেন। ২1 (সন্ধি) শত্রুর সহিত একমত 

ভইয়! অথব| বিপরীত ভাবে কাধ্য করিবে কিন্তু, নিয়তই বর্তমান এবং ভবিষাতের কর্তব্য 

সাধন করিতে থাকিবে ; উপযুক্ত ছুই প্রকার সন্ধি হইয়া থাকে 1৩, (বিগ্রহ ) সময়ে 

অথবা অসময়ে কার্যযসিদ্ধির জন্য, স্বয়ংকৃত অথবা মিত্রের অপরাধকারা শত্রুর সহিত 

রত বিরোধ ছুই প্রকারে করা আবশ্যক । ৪1 (যান) অকস্মাৎ কোন কাধ্যানুরো ধে 

একাকী অথব! মিত্রের সহিত মিলিত হইয়! শক্রর মভিমুখে গমন করা; এই ছুই 
প্রকারের যান বা গমন কহে । ৫। ( আসন) স্বয়ং কোন প্রকারে ক্ষীণ অর্থাৎ নির্ববল 

হইলে অথবা মিত্রান্নুরোধে নিজস্থানে স্থিরভাবে অবস্থান করা এই ছুই প্রকার আসন 

কহা যায়। ৬॥ (দ্বৈধ) কাধ্যসিদ্ধির জন্য সেনা এব সেনাপতি দিগকে ছুই 
ছুই ভাগ করিয়া বিজয় সাধন করাকে ছুই প্রকারের দ্বৈধ কহ! যায় ৭] ( মাশ্রয়' 

বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কোন বলবান্ রাজার অথবা কোন মহাতার এরূপে 

শরণাগত হইবে যে কোনরূপে শব্রুকর্তক পীড়িত হইতে না হয়, ইহাকে ছুই 

প্রকারের আশ্রয় গ্রহণ কহে ॥ ৮॥॥ যখন এরূপ জানিবে যে, বর্তমান সময়ে যুদ্ধ 

করিলে স্বল্পপরিমাণে ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা এবং পশ্চাৎ যুদ্ধ করিলে নিজের বৃদ্ধি এবং 

বিজয় অবশ্থই হইবে তখন, শক্রর সহিত সঙ্গি করিয়া উচ্তি সময় পর্যযস্ত ধৈর্য প্রকাশ 

করিবে ॥॥ ৯।। যখন স্বয়ং এবং নিজ প্রজা অথবা সেনা অত্যন্ত প্রসন্ন, উন্নতিশীল ও 

শ্রেষ্ঠ বলিয়! বুঝিবে তখনই, শক্রর সহিত বিগ্রহ ও যুদ্ধ করিবে ॥ ১০ ॥ যখন নিজে র 
বল অর্থা& দেনা হর্ষ ও পুষ্টিযুক্ত তাহাদিগের প্রসব্রভাব দ্বারা বুঝিবে এবং ষখন 
শত্রুর বল তদ্বিপরীত অর্থাৎ নির্ববল বুঝিবে তখনই, যুদ্ধার্থ শত্রুর দিকে যাত্রা করিবে |1১।। 

যখন সেন! বল এবং বাহন ক্ষীণ হইবে তখন, প্রযত্ব সহকারে শক্রদিগকে প্রশাস্ত 

২১ 



১৬২ সত্যার্থ প্রকাশ । 

রাখিয়া স্বস্থানে অবস্থান করিবে ॥ ১২।। রাজা যখন শত্রুকে অত্যন্ত বলবান 

বুঝিবেন, তখন সেনা ছিশুণ অথবা ছুই তাগে বিভক্ত করিয়া স্বকাধ্য সিদ্ধ করিবেন 
॥ ১৩।। যখন নিজ্জে বুঝিবেন যে শীঘ্রই শক্রগণ মাক্রমণ করিবে, খন, কোন ধাশ্মিক 
বলবান্ রাজার আশ্রয় শীঘ্র গ্রহণ করিবেন ॥ ১৪ ॥ বে প্রজা বা নিজ সেন! শক্ররলের 

নিগ্রহ করে অর্থাৎ শাসন করে, তাহাদিগকে সব্বপ্রকার যত্বের সহিত গুরুর নায় নিতা 

সেব! করিবে 1:১৫।॥ যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহার, কাধষ্যে কোন দোষ দেখিলেও 
নিঃশক্কভাকে উত্তম প্রকারে যুদ্ধ করিবে ॥ ১৬ | যদি কোন রাজ। ধাম্মিক হয়েন তলে 

কখন তাহার সহিত বিরোধ করিবে না, বরং তাহার সহিত সর্বদা সন্ধি রক্ষা করিবে । 
কেহ দুষ্ট এবং প্রবল হইলেও তাহাকে পরাজিত করিবার জনা পূর্বেবাক্ত প্রকার প্রয়োগ 

মনুষ্ঠান করা উচিত। 

সর্বোপায়েস্তথা৷ কু্য্যান্নীতিজ্ঞঃ পৃথিবীপতিঃ। 
যথাস্যাভ্যধিকা ন স্ম্যমিত্রোদাসীনশত্রবঃ ॥ ১ ॥ 
আয়তিৎ অর্থকার্যাণাৎ তদাত্বৎ চ বিচারয়েৎ। 
অতীতানাঞ্চ সর্বেষাৎ গণদোষো চ তত্ুতঃ ॥২। 
আয়ত্যাৎ গুণদোষজ্ঞস্তদাত্বে ক্ষিপ্রনিশ্চয়ঃ | 
অতীতে কার্যশেবজ্ঞঃ শত্রভির্নাভিভূয়তে ॥৩॥ 
যখৈনং নাভিসংদধ্যুর্ষিত্রোদ/সীনশত্রবঃ | 
তথা সর্বং সংবিদধ্যাদেষ সামাসিকো। নয়ঃ 18॥ 

মন্ঃ অঃ ৭। ১৭৭--১৮০। 

মিত্র, উদ্দাসীন ( মধ্যস্থ) এবং শত্র যাহাতে অধিক বলবান্ হইতে না পারে, 
নীতিজ্ঞ পৃথিবীপতি রাজ! তাদৃশ সমস্ত উপায় করিয়া অবস্থান করিবেন ॥ ১॥ সকল 
কার্যের বর্তমান কর্তবযতা, এবং ভবিষ্যতের কর্তব্য চা স্থির করিবে ও পুর্র্বকৃত কার্ষের 
বথার্থরূপে গুণ ও এদাঘ বিচার করিবে ॥২। পশ্চা যতুসহ গারে দোষের নিৰারণ এবং 
খিণের স্থাপন করিবে। যিনি নিজ্ত ও পরের গুণ ও দোষ বুঝিতে পারেন, শীঘ্ধ বন্ধ 
মানের বত্তৃব্য স্থির করিতে পারেন এবং কৃত কাধ্যেন্ মবশিষ্ট কর্তব্যতা। জানিজ্চে পারেন, 

তিনি কখন শক্রহন্ডে পরাজিত হুন না ॥৩॥ রাজপুরুষ বিশেষতঃ সভাপতি এর” 
প্রধত্ণ করিনেন যে, রাক্তার মিত্র, উদাসীন এবং শক্রু ব্শীভৃত হয় । ইহার মনাথা। কখন 



ষষ্ট সমুল্লাস। ১৬০ 

করিবে না। এ বিষয়ে শ্রমে কখন পতিত হইবে না। সংক্ষেপে ইহাই রাজনীি 

কথিত হইতেছে ॥ ৪ ॥ 

কৃত্ব! বিধানং মূলে তু যাত্রিকং চ যথাবিধি। 
উপগৃহ্থাস্পদৎ চৈব চারান্ সম্যগ বিধায় চ ॥১ 
সংশোধ্য ভ্রিবিধৎ মার্গৎ বড় বিধং চ বলং স্বকম.। 
সাংপরায়িক কণ্পেন যায়াদরিপুরৎ শনৈঃ ॥ ২॥ 
শত্রসেবিনি মিত্রে চ গুঢ়ে যুক্ততরো ভবেৎ । 
গতপ্রত্যাগতে চৈব স হি কষ্ঠতরো৷ রিপুঃ ॥ ৩ ॥ 
দণুব্যুহেন তন্মার্গং যায়াত্ত, শকটেন বা । 
বরাংমকরাভ্যাৎ বা সৃচ্যা বা গরুড়েন বা 0৪8 

যতশ্চ ভয়নাশক্কেততো বিস্থাররেদ্ধলম, | 
পদ্মেন চৈৰ ব্যুহেন নিবিশেত সদা স্বয়ম.0৫।॥ 
সেনাপতি বলাধ্যক্ষৌ সর্বদিক্ষু নিবেশয়েৎ। 
যতশ্চ ভয়মাশঙ্কেৎ প্রাচী তাৎ কণ্পেয়ন্দিশম. ॥৩। 
গুলাৎশ্চ স্থাপয়েদাপ্তান্ কৃতসংজ্ঞান্ সমন্তুতঃ | 
স্থানে যুদ্ধে চ কুশলানভীরূনবিকারিণঃ ॥৭। 
সংহতান্ যোধয়েদণ্পান্ কামং বিস্তারয়েদ্বহন | 
সূচ্যা বজ্েণ চৈবৈতান্ ব্যহেন ব্যৃহা যোধয়ে ॥ ৮। 
স্যন্দনাশ্বৈঃ সমে যুন্দেদনূপে নোদ্বিপৈস্তথ| | 
বৃক্ষ গুল্সাবৃতে চাপৈরসিচর্মায়ুধৈঃ স্থলে ॥ ৯। 
প্রহ্ষয়েদুবলৎ ব্যুহ্থ তাংশ্চ সম্যক্ পরীক্ষয়ে: 
চেষ্টাশ্চৈৰ বিজানীয়াদরীন যোধয়তামপি ॥ ১০ ॥ 
উপরুধ্যারিমাসীত রাষ্ট্রৎ চাস্োপপীড়য়েৎ। 
দুষয়েচ্চান্তয মততৎ ববসীমৌদকেন্ধনম্॥ ১৯ ॥ 
ভিন্দ্যাচ্চৈৰ তড়াগানি প্রাকারপরিখ্যা সুথা । 



১৬৪ সত্যার্থ প্রকাশ । 

সমবস্কন্দয়ে চৈনং রাত্রোৌ বিভ্রাসয়েত্তথ| ॥ ১২। 
প্রমাণানি চ কুন্বাতি তেষাৎ ধর্থ্যান্যথোদিতান্ । 
রত্ৈশ্চ পুজয়েদেনৎ প্রধান পুরুষৈঃ সহ ॥ ১৩॥ 
আদানমপ্রিয়করৎ দানঞ্চ প্রিয়কারকৎ। 
অভীগপ্দিতানামর্থানাঃ কালেযুক্তৎ প্রশন্যতে ॥১৪। 

মনঃ অঃ ৭। ১৮৪-১৯২।১৯৪- -১৯৬।২০১৩।২০৪ ॥ 
রাজা শক্রর সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবার সময় আপনার রাজ্যের রক্ষার বিশেষ 

বন্দোবস্ত করিয়া, যাত্রার উপযোগী সমস্ত ড্রন্য সঙ্গে লইয়া, সমস্ত সৈন্য, যান, বাহন 
এবং সম্পূর্ণ শস্ত্র ও অন্তর সংগ্রহ করিয়া এবং সব্বস্থানে চারিদিকে সমাচারদাত! 

ঘুত পুরুষ গুপ্তভাবে স্থাপন করিয়া, শত্রুর অভিমুখে যুদ্ধার্থ যাত্র! করিবেন ॥ ১ ॥ 

যাত্রা করিবার তিন প্রকার মার্গ আছে। প্রথম স্থল । ভূমি ), দ্বিতীয় জল ( সমুদ্র ব৷ 
লী ), এবং তৃতীয় আকাশ মার্গ। শ্রদ্ধ মার্গ প্রস্তুত করিয়। ভূমি মার্গে রথ, অশ্ব € 
হস্তী দ্বারা, জলমার্গে নৌকা দ্বারা এবং আকাশমার্গে বিমানাদি বান দ্বারা গমন 
করিবে । পদাতি, রথ, শশ্ব, হস্তী, শস্্র, অস্ত্র ও পান ভোজনাদি সামগ্রা যথা, 

যোগ্য সমভিব্যাহারে গ্রহণ করতঃ পুর্ণ বলযুস্ত হইয়া, ছলপুরর্বক কোন কারণ ঘোষণ! 
করিয়া ধীরে ধীরে শত্রুর নগর সমীপে গমন করিবে ॥ ২ ॥ যে ভিতরে শক্রর সহিত 
মিলিত হয় এবং বাহিরে রাজার সহিহ মিত্রত৷ দেখায় তাহার সহিত গুগুভাবে এনপ 
ভেদ প্রয়োগ করিবে যে, যাহাতে শক্রর সহিত তাহার ভেদ হয়। গতায়াতে এবং 
কথোপকথনে অত্যন্ত সাবধান হুইয়! তাহার সহিত ব্যবহার করিবে । কারণ ভিতবে 
শত্রু এবং বাহিরে মিত্র এরূপ পুরুষকে বিশেষ মহৎ শত্রু বুঝিতে হইবে ॥ ৩ ॥ সকল 
পাজপুরুষকে এবং অন্য প্রজাজনকে যুদ্ধবিষ্া। শিখাইবে এবং স্বয়ংও শিখিবে। পূর্ববশি ক্ষত 
যোদ্ধা! হইলেই উত্তমরূপে যুদ্ধ করিতে এবং করাইতে শিক্ষ। দিতে পারে । শিক্ষাসনয়ে 

( দগুব্যহ ) দণ্ডের তুল। সৈম্া রচন! করা, ( শকট ) শকট অর্থাৎ গাড়ীর তুল্য রঃন। 
করা ( বর!হ ) শুকর যেরূপ এক অপরের পশ্চাৎ ধাবিত হয় এবং কখন কখন একত্র 
হইয়! দলবদ্ধ হয় তজ্াপ, বিধান কর|, (মকর ) মকর যেরূপ জলে গমন করে তত্রপ 

সৈশ্য রচন। করা, ( সূচীবাহ ) সুচীব অগ্রভাগ যেরূপ সুক্মম এবং পশ্চা স্থুল এবং তদ- 
পেক্ষা সূত্র আরও স্থুল হয় তজ্রপ শিক্ষা দিয়! সৈগ্ঠ রচন। কর; (নালক৯। ময়ূর যেরূপ 
উপরে এবং নিন্সে পক্ষাঘাত করে তব্রূপ সৈন্যের ব্যবস্থা কর! ইত্যাদি বৃহ শিক্ষ। দিয়! 
সৈম্যরচনা করতঃ যুক্ধ করিবে ॥4। যে দিকে ভঝের কারণ জানিতে পারিবে সেই দিকে 



ষষ্ট সমূল্লাপ। ১৬৫ 

সৈন্য বিস্তার করিবে এবং চারিদিক সেনাপতি দিগকে স্থাপিত করিয়া ( পদ্মব্যুহ ) 
হর্থাৎ পঞ্মাকারে চারিদিকে সেনা রাখিয়! স্বয়ং মধাস্থলে থাকিবে 11৫1 ধেনাপতি এবং 

পলাধ্যক্ষ অথাৎ আজ্ঞাদাত1 ও সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করাইবার কর্তা বারসকলকে, অষ্ট্দিকে 

বাখিয়। যে দিকে যুদ্ধ হইতেছে সেই দিকে মুখ করিয়া সমস্ত সেনা রাখবে । কিন্তু 
হনাদিকেরও ক্বন্দোবস্ত করিতে হইবে অনাথা. পশ্চাৎভাগ অথবা পাশ্বভাগ হইতে 

শ্রুর. আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা থাকে ।। ৬।॥ যাহা গুল্ম তর্থাৎ দস্তান্তের তুলা, 

যুদ্ধবিষ্তায় স্থুশিক্ষত, ধার্শিক, স্তিতিবিষয়ে এন* যুদ্ধবিষয়ে স্থুনিপুণ, ভয়রহিত এব" 

যাহাদিগের মন কোন প্রকারে বিকৃত হয় ন! এরূপ, লোকের চারিদিকে সৈন্য রাখিবে 
॥ ৭1 অল্পলোক লইয়া অনেকের সহিহ যুদ্ধ করিতে হইলে, মিলিয়া যুদ্ধ করিবে । 
শাবশ্ঠাক হইলে উহাদিগকে সহস! বিস্তুত করিয়! দিবে । নগরের, ছুগে এথন! শক্র- 

সেনার ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিবার সময় ( সুচীবুভ ) অনা ( বজ্ুব্যুহ ) দ্বার! 
অর্থাশ দ্বিধারা বিশিষ্ট খড়গ যেরূপ দুইদিকে কাটিতে পাকে তজ্রুপ, করিয়! যুদ্ধ করিছে 
গাঁকিবে অথচ 'ততসহ প্রবিষ্ট হইতেও থাকিবে । এইবপে জনেকপ্রকার বু অর্থাৎ সৈন৷ 

রচনা কররয়া যুদ্ধ করিবে । সম্মুখে যদি *ভদ্গী (তোপ ) বা ভূন্তত্তী ( বন্দুক ) চলিতে 

থাকে, : তবে ( সর্পব্যহ ) দ্বারা অর্থাৎ সর্পের £লা শয়ান হইয়া চলিবে এব 

কামানের পাশ্থে উপস্থিত হইয়া শক্রকে বিনাশ করিয়া অথবা বন্ধন করিয়া কামানের 
মুখ শত্রুদিগের অভিমুখীন করিয়া উত্ত। কামানের সশ্মুখের দিকে অশ্বপুষ্টে আরোহণ 

করতঃ ধাবিত হইবে এবং বিনাশ করিতে থাকিবে । মধো উত্তম উত্তম অশ্বারোহী 

থাকিবে । একবার ধাবিত হইয়া শক্রসেনা ছিম ও ভিন্ন করতঃ উহাদিগকে বন্ধন 

করিবে অথবা নিষ্কাশিত করিয়া দিবে ॥ ৮ ॥ সমভমিতে যুদ্ধের সময় রথ অশ্ব এবং 
পদাতি লইয়া, সমুদ্রে যুদ্ধের সময় নৌকা দ্বারা, এবং অল্প জলে হস্তী দ্বারা, বৃক্ষে এবং 

বনে বাণ দ্বারা, এবং স্থলে অথব৷ বালুকাময় স্থানে যুদ্ধ করিতে হইলে তরবারি এবং 

ঢাল লইয়। যুদ্ধ করিবে এবং করাইবে ॥ ৯ ॥ যুদ্ধের সময়ে যোদ্ধাদিগকে উত্সাহিত 
এবং হর্ধিত করিবে । যুদ্ধ বন্ধ হইলে এরূপ বক্তৃতা করিবে যাহাতে যুদ্ধে উৎসাহ এবং 
শৌর্ধযা বুদ্ধি হয়। ভোঞগন, পানীয়, অস্ত্র, শল্্র সহায় এবং ওষধাদি দান করিয়া 
সকলের চিত্ত প্রসন্ন করিবে বুযৃহ রচনা ব্যতিরেকে যুদ্ধ করিবে ও করাইবে না। 

যুন্ধে রত আপনার সেনার চেষ্টা অর্থা সৈন্য সম্যক্ যুদ্ধ করিতেছে অথবা কপটভাবে 

যুদ্ধ করিতেছে ইহা! দেখিতে হইবে ॥ ১ ॥ কোন সময় উচিত বোধ হইলে শত্রুর 

চারিদিকে সৈন্য বেঠিত করিয়া অবরোধ করিবে এবং উহার রাজ্য পীড়িত করতঃ তণ, 

অল্প, জল এবং ইন্ধন সমস্ত নষ্ট ও দূষিত করিয়। দিবে ॥ ১১॥ শক্রুর পুক্করিণী, 

নগরের পরার এবং খাত ভাঙ্গিয়া৷ দিয় রাত্রিকালে উহাকে । ত্র'স) ভয় দেখাইবে 



১৬৬ সত্যার্থ প্রকাশ । 

এবং জয়ের উপায় করিবে ॥ ১২ ॥ জয়ের পর উহার সহিত প্রমাণ অর্থাৎ প্রতঠিজ্ঞাদি 

লিখাইয়। লইবে এবং উচিত সময় বুঝিলে উহারই বংশস্থ ধার্মিক পুরুষকে রাজপদে 

প্রতিষ্ঠি করিয়া তাহার নিকট হইতে এইরূপ লিখিয়া লইবে যে “তুমি আমার 

আন্তানুকূল হইহ। অর্থাৎ শ্যুক্ত রাজনীতি অনুসারে চলিয়।, ন্যায়ান্ূসারে 'প্রজাপালন 

করিবে”। এইরূপ উপদেশ দিয়া উহার নিকট এরূপ লোক রাখিতে হইবে যে, সে আর 

উপদ্রেব না করে ' প্রধান পুরুষদিগের সহিত মিলিত হইয়৷ পরাজিতের সংকার করতঃ, 

রত্বাদি উত্তম পদার্থ দান করিবে । উহার যোগকেম সাধিত হইবে না এরূপ করিবে 

না! উচ্ঠাকে বন্দীগুহে রাখিতে হইলেও এরূপ সকার করিবে যে, সে পরাজয় নয 

শোক বিস্মৃত হইয়া সর্বদা! আনন্দে অবস্থান করিবে ॥১৩॥ কারণ সংসারে অপরের পদ্দা 

গ্রহণ করিলে তাহা অপ্রীতিকর হয় এবং কোন দান করিলে হাহ! প্রীতিকর হইয়' 
থাকে ! বিশেষতঃ সময়োচিত কার্যা করা উচিত। উক্ত পরাজিতকে মনোব।গ্িত 

পদার্থ দেওয়। ক্ন্তি উত্তম ' কখন উহা* উত্তক্ত উপহাস ভখব। তামাসা করিবে না । 

“তোমাকে মামি জয় করিয়াছি” এরূপ উহার সমক্ষে কখন বলিবে না । কিন্তু “তুমি 
জামার ভ্রাতৃতুলা” ইত্যাদি বাকা দ্বারা সর্বদা সম্মান 'প্রাদর্শন করিবে ॥ ১৪ ॥ 

হিরণাভূমিসং প্রাপ্ত্যা পার্থিবো ন তচৈধতে । 
যথা ৭ প্ুবৎ লব্ধ কশমপ্যায়তিক্ষমম্ ॥ ১। 
ধর্মজ্ঞং চ কৃতজ্ঞ চ তষ্ট প্ররুতিমেব চ 
অহুরওঁৎ স্থিরারস্ভং লঘুমিত্রৎ প্রশব্যতে ॥২। 

প্রাজ্ঞ কুলীনৎ শুর চ দক্ষৎ দাতারমেব চ। 
তজ্ঞৎ ধৃতিমন্তঞ্চ ক্টমাহুররিং বুধাঃ ॥ ৩॥ 

আর্ধাতা পুরুষজ্ঞানৎ শৌর্ধযৎ করুণবেদিতা । 
স্ৌললক্ষ্যৎ চ সততমুদাসীনগুণোদয়ঃ ॥ ৪ | 

মহঃ অঃ ৭২০৮৮ ২১১॥ 

মিত্রের লক্ষণ এই হে, মিত্র সমর্থ উ হউক ভথব। ভুর্ববলই হউক রাজ।, স্বর্ণ এব 

ভূমি লাভ করিয়া তাদৃশ বৃদ্ধি লাভ করেন ন! যাদৃশ, নিশ্চল, প্রেমযুক্ত, ভবিষাৎ- 

কাধ্যাতি % এবং কার্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ মিত্র লাভ করিয়! বৃদ্ধি লাভ করেন ॥ ১ 7 

ধম্ম্ভত্ত, কৃতগও অর্থাৎ পূর্বকৃত উপকার-স্মরণকারা, প্রস্নস্বভাব, অনুরাগী এবং স্থির- 
কশ| ক্ষুদ্র মিত্র "াইলেও প্রশংসার বিষয় হয় । ১৯। ইহা সব্ধদা নিশ্চয় জানিতে হইবে 



ষষ্ঠ সমুল্লাস। ১৯৬৭ 

যে বুদ্ধিমান কুলীন, শুর, বীর, চতুর, দাতা, কৃতজ্ঞ এবং ধেষ/বান পুরুষকে কখন 

শত্রু করিরে না কারণ, ধিনি তাদৃশ লোককে শক্র করেন তিনি দুঃখ পান। ৩। উদী- 
সনের লক্ষণ - ণিনি প্রশংসিত শুণযুক্ত, উত্তমা ধম-মন্ুধ্য. ভ্বান-বিশিষ্ট, শুরতা, বারতা ও 

করুণাযুক্ত এনং স্থুললক্ষ্য অর্থাৎ (বিষয় বিশেষের মোটামুটি) উপারের কথা সর্ববদ। 
শ্রাবিত করেন তাহাকে, উদাসীন কহা যায় । ৪1 

এবং সর্বমিদৎ রাজ সহ সৎমন্ত্র্য মন্ত্রিভিঃ। 
ব্যায়ার্যাপ্লুত্য মধ্যান্ে ভোক্ত মন্তঃপুরৎ বিশে ॥১॥ 

মন্ুঃ আঃ ৭1 ২১৬ 
এইরূপে শ্রাতকালে উঠিয়া শৌচাদি হইতে নিবুন্ত হইয়া, সন্ধ্যোপাসন ও অগ্সিভোত 

সমাপমানন্তর সকল মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণ। করতঃ সভায় উপস্থিত হইহা সকল ভত্য ও 

সেনাধাক্ষদ্রিগের সহিত মিলিত হইয়া এবং উহার্দিগকে হবিত করিষ। নানা গ্রকার 

ব্যুহশ্িক্ষা অর্থাৎ সৈন্যরচনা শিক্ষা করিবে এবং করাইবে ' তদনন্তর সমস্ত অশ্বশালা, 

হস্তিশালা, "গাশাল। অস্ত্র শঙ্কের স্থান, বৈষ্ভালয় এবং ধনাগার পরিদর্শন করিবে এবং 

প্রতিদিন উনার উপর পুষ্টি রাখিয়া উহার দোষ সংশোধন করিয়া ব্যায়াম শালায় গমন 

করতঃ ব্যায়াম করিয়। ও স্নান করিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে ভোজনাথ “মন্তঃপুরে” হর্থীত পঙ্তা 

প্রভৃতির নিবাসস্থানে প্রবেশ করিবে । ভোজন দব্য স্ুপরীক্ষিত, বুদ্ধি বল ও পণাক্রম 

পদ্ধন এবং রোগনাশক হইবে । আনেক প্রকারের মন্গ, ন্যঞ্জন, পানশয় প্রভৃতি এবং 

স্গন্ধযুক্ত মিষ্টাদি নানা রসযুক্ত ভোজ্য আাহার করিবে । যাহাতে সর্বদা সুখ 
'মাকিবে এবং এইক্সপে সমস্ত রাজকাম্যের উন্নতি করিবে ॥১॥ প্রজাদিগের নিকট 

কর আদীয় করিবার রীতি £ - 

পঞ্চাশস্ভাগ আদেয়ে। রাজ্ঞা পশুহিরণায়োঃ। 
ধান্যানামষ্টমে ভাগঃ যষ্ঠো! দঘাদশ এব বা ॥১॥ 

মনুঃ অং ণ। ১৩০। 

ব্যবসায়ী অথবা শিল্পীদিগের নিকট স্বর্ণের ও রৌপ্যেব লাভাংশের পঞ্চাশ ভাগ 

এবং তওুলের ও অন্নের ষষ্ঠ, অষ্টম অথবা দ্বাদশভাগ গ্রহণ করিবে । যাহাতে কৃষক প্রাভৃদ্ি 
ধনরহিত হওয়াতে ভোজনের এবং পানীয়ের ক্লেশ না পায় ওন্রপেই ধন আদায় করিচ্ছে 

হইবে ॥১॥ কারণ প্রজাগণ ধনাঢ্য, আরোগ্যবিশিষ্ট, পান-ভোঞ্জন-সম্পন্ন থাকিলে, 

রাজার মতিশ্য উন্নতি হয় । রাজ! প্রজাকে আপনার সন্তানের তুল্য দেখিবে এবং 

প্রজাগণ রাজাকে এবং রাজপুরুষদিগকে পিন্কার সদৃশ জ্ঞান করিবে। ইসা প্রস্থ 
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কথা যে রাজা গ্রজাদিগের সম্বন্ধেই রাজ এবং পরিশ্রমকারী কৃষকার্দির সম্বন্ধে রক্ষক | 

প্রজ। না গাকিলে রাক্জ। কাহার ? এনং রাজা না থাকিলে কাহার প্রজ। বলা যাইবে * 

উভয়েই দ শ্গকার্যযে স্বতন্ত্র ও মিলিত প্রীতিকর কাধ্যে পরতন্ত্র থাকে । রাজ! অথবা 

রাজপুরুষ প্রজাদিগের সাধারণ সম্মতির বিরুদ্ধ হইবে না এবং রাজপুরুষ অথবা প্রজা 

রাজার আজ্ঞার বিরুদ্ধে চলিবে ন।। ইহা রাজার নিজ রাজকীয় কার্ধা, অর্থাৎ 

ইহাকেই ৭1১)1101৭” কহা হয় ॥ ইহু। এস্থলে সংক্ষেপে কথিত হইল । বিশেষ দর্শনের 

প্রয়োজন হইলে চারি বেদ, মনুস্ৃতি, শুক্রনীতি এবং মহাভারতাদি দেখিয়া নিশ্চয় 

করিছে হুইবে। এজার উপর ন্যায়াচরণ করিতে হইলে তাহার ব্যবহার মন্নস্ৃতির 
অষ্টম ও নবম অধ্যায়োক্ক ত্রীতি অনুসারে করিতে হইবে । পরম্থ এস্থলেও সংক্ষেপতঃ 

লিখিত হইতেছে 2 

তাহং দেশদৃষ্টেশ্চ শান্দৃষ্ট্েশ্চ হেতুভিঃ 
অফীদশন্থ মােষু নিবন্ধানি পৃথক্ পৃথক্ ॥১। 
তেষামাগ্ভমুণাদানৎ নিক্ষেপোহন্সামিবিক্রয়ঃ। 
সম্ভূয় চ সমুশ্খানং দত্বস্াঁনপকর্ম চ ॥২। 
বেতনন্তৈৰ চাদানৎ মংবিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ 
ক্রয়বিক্রয়ান্থশয়ো। বিবাদঃ স্বামিপালয়োঃ ॥৩।॥ 
সীমাবিবাদধন্মশ্চ পারুষো দগ্ডবাচিকে ! 
স্তেয়ঞ্চ সাহসঞ্ব স্ত্রীনংগ্রহণমেৰ চ ॥8। 
স্্রীপুংধর্মো বিভাগশ্চ দৃযতমাহ্বয় এব চ। 
পদান্যষ্টাদটশৈতানি বাবহারস্থিতাবিহ ॥৫। 
এষু স্থানেযু ভূয়িষ্ঠৎ বিবাদৎ চরতাং নৃণাম্। 
ধর্মৎ শাশ্বতমা শ্রিত্য কৃর্ধ্যাৎ কার্য বিনির্ণয়ম্ ॥৬। 
ধর্ম বিদ্বন্তধর্মেণ সভাৎ যত্রোপতিষ্ঠতে। 
শল্যং চাস্য ন কৃন্তস্তি বিদ্ধান্ুত্র সভাসদঃ ॥৭| 
সভা বা ন প্রবেষ্টব্যা বক্তব্যং বাসমঞ্জসম। 
অক্রবন্ বিক্রবন্ বাপি নরো ভবতি কিন্বিষী ॥৮ 
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যত্র ধর্মোহ্যধর্শেণ সত্যৎ বক্রানৃতেন চ 
হন্যতে প্ররেক্ষমাণানাৎ হতাস্তত্র সভাসদঃ ॥৯॥ 

ধর্দশ এব হতো! হস্তি ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ। 
তম্মাঞ্ছন্মে। নহন্তব্যো মা নো ধন্মে হতোবধাৎ ॥১০।॥ 

বৃষো হি ভগবান ধর্মস্তস্য যঃ কুরুতে হ্যলম.। 
বষলৎ তৎ বিদুর্দেবা স্তম্মাদ্বর্মৎ ন লোপয়েৎ ॥১১। 
এক এব স্ুহদধন্মেণ নিধনে২পান্যাতি যঃ। 
শরীরেণ সমন্নাশৎ সর্বমন্তদ্ধি গচ্ছতি ॥১২॥ 
পাদোহ্ধর্মস্য কর্তারং পাদঃ সাক্ষিণম্বচ্ছতি | 
পাদঃ মভাসদঃ সর্বান, পাঁদে। রাজানম্চ্ছতি ॥১৩। 
রাজা ভবত্যনেনাস্ত মুচ্ন্তে 5 সভাসদঃ | 

এনো গচ্ছতি কর্তীরৎ নিন্দার্ো ঘত্র নিন্দাতে ॥১৪॥ 
মনত অং ৮1 ৩--৮। ১২১৯ ॥ 

সভা, রাজা! এবং রাজপুরুষ সকলে দেশাচার এবং শাস্ত্রোক্ত মতানুসারে নিন” 
লিখিত অষ্টাদশ বিবাদ।স্পদ মার্গ বিষয়ে প্রতিদিন বিবাদধুক্ত কর্মের নির্ণয় করিবে । ষ্ে 

যে নিয়ম শাস্ট্রোক্ত নহে অথচ উহার আবশ্টকতা বোধ হইবে, তাহার জন্য এরূপ 
উত্তম উত্তম নিয়ম বদ্ধ করিবে যাহাতে রাজ। এবং প্রজা উভয়েরই উন্নতি হয় ॥ ১ ॥ 

অষ্টাদশ মার্গ মধ্যে (১) ( খণদান ) কাহাকেও খণ দেওয়। বা লওয়! বিষয়ে বিবাদ 

(২) (নিক্ষেপ) অর্থাৎ কাহার নিকট কোন বস্ত্র নিক্ষেপ করা এবং প্রত্যর্পণের সময় 

ন! দেওয়া, (৩) ( মস্বামীবিক্রয় ) একের পদার্থ অন্যকে বিক্রয় করা, (৪) (সম্ভয় চ 

সমুখখানং ) মিলিত হইয়া কাহারও প্রতি অত্যাচার করা, (৫) (দত্বস্তানপক ম্ম 
চ) দত্ত বস্তর প্রত্যর্পণ না করা ॥২॥ (৬) ( বেঙনন্তৈব চাদানং ) বেতন অর্থাৎ 

“ভূত্যের মাহিয়ান।” হইতে গ্রহণ করা অথবা অল্প দেওয়া, (৭) (প্রতিজ্ঞা ) প্রতিজ্ঞা 

পুরর্বক বিরুদ্ধ ব্যবহার করা, (৮) (ক্রয়বিক্রয়ানুশয় ) অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় বিষয়ের 

বিবাদ হওয়া, (৯) পশুর স্বামী এবং পালনকর্ত। এই উভয়ের বিবাদ ॥৩॥ € ১) 

সীমাসম্থন্ধে বিবাদ, € ১১ ) কাহাকেও কঠোর দণ্ড দেওয়।, (১২) কঠোর বাক্য বলা, 
(১৩) চর্য্য ও দস্থ্বৃত্তি, ( ১৪) বলপুর্ববক কোন কার্য করা, (2৫) কোন স্ত্রী বা 

, 
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পুরুষের মধো ব্যভিচার হওয়া ॥৪॥ (১৬) স্্রী এবং পুরুষের ধশ্ম বিষয়ে ব্যতিক্রম 

হওয়া, ( ১৭ ) বিভাগ অর্থাৎ সম্পত্তি বিষয়ক বিবাদ. (১৮) দ্যুত অর্থাৎ জড়পদ্দাথ এব" 

সমাহুবয় অর্থাৎ চেতন পদার্থ লইয়া! জুয়া খেলা । এই ১৮ প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ 

বাবারেব স্থান ॥ ৫ ॥ এই সকল ব্যবহার বিষয়ে বিবাদকারী বু লোকের প্রতি 

সনাতন ধরন্মানুসারে হ্যাষ প্রদর্শন করিনে অর্থাৎ কখনও কাহারও উপর পক্ষপাত 

করিবে না! ৬। সভায় অধর দ্বার! বিদ্ধ ব৷ পরাস্ত হইয়া ধন্ উপস্থিত হইলে উহার 

শল্য অথাৎ ধর্ধোর তীরবৎ কলঙ্ক নিঃসা'রত না করিতে পারিলে এব: অধর্ধ্মচ্ছোদন 

করিয়া ধল্মের সম্মান এবং অধর্খ্ের দণ্ড না দিতে পারিলে উক্ত সভাস্য 

বাবতীয় সভাসদকে শাহতের তুল্য বুঝিতে হইবে। ৭। ধার্মিক মনুষ্যের 

এই উচিত যে সভায় প্রতণেশ করিলেই সত্য বলিবে নচেৎ সভায় প্রবেশ করিবে 

না। যে সভ্য আন্যায় হইতেছে দেখিয়াও মৌন থাকে আথবা অসত্য ও ন্যায়- 
বিরুদ্ধ কথা বলে সে মহাপাগপী হয় ॥৮॥ যে সভায় সভাসদ দিগের সমক্ষে অধপ্ম 

দ্বারা ধম্মন এবং অসতা দ্বার! সত্য নষ্ট কয়, উক্ত সভায় সভাসদ গণকে ম্বৃত 'ভলা 

জখনিবে, উহ্ারা কেহই জীবিত নহে ॥৯ ॥ প্রনিহত ধন্ধ নিহন্ভাকে নাশ করে এব, 

বক্ষিতধশ্ম ধশ্পরক্ষককে রক্ষা করে এইজনা, ধণ্ম হত হইয়া কখন্ আমাকে বিনাণ করিবে 
এইরূপ 'ভীত হইয়া ধশ্মের কখনও হনন করিবে ন। ॥ ১০ ॥ শীশ্র্যাদাতা এবং স্ুখবর্মণ- 

কর্থ। ধর্শোর যে ?লাপ করে বিদ্বান্গণ তাহাকে বুষল মর্থাশ শূত্র এবং নীচ বলিয়। 

ভানেন, এইজনা কোন মন্সযোর ধর্দালাপ করা উচিত নহে ॥ ১১ ॥ এই সংসারে 

ধন্ঘই একমাত্র স্ব । ইহা! মৃত্যুর পরও সঙ্গে চলিতে থাকে । মনা সকল পদা 

অখব। সঙ্গী শরীরের সহিত নাশ প্রাপ্ণ হয় অর্থাৎ সকল প্রকার সঙ্গেরই লোপ হয় কিন্ত 

ধর্মের সঙ্গ কখনও লোপ ভয় না ॥ ১২ ॥ রাঙ্গা যখন সভামধ্যে পক্ষপাত বশঙঃ অন্যায় 

জাচরণ করেন তখন অধম্ম চারি ভাগে বিভক্ত ভয়। স্টহার মধ্যে একভাগ জঅধশ্ম- 

কর্তীকে. ১য ভাগ সাক্ষীকে, ৩য় ন্ভাগ সভাসদ্দিগরকে এব এ ভাগ অধন্ম সভাপতি 

রাজাকে প্রাপ্ত হয় ॥.৩॥ যে সভায় নিন্দাযোগ্যের নিন্দ।, স্ভতিযোগোর স্তুতি, 
দণ্ডযোগ্যের দণ্ড এব* মাননীয়ের সম্মান হইয়া! থাকে সেই সভার রাজা এবং সমস্ত 
সভাসদ্গণ পাপশূন্য ও পবিত্র হউয়া থাকেন । কবল পাপকর্থ্থাই পাপ প্রাপ্ত হয় ॥১৪।॥ 

এল্সপণে সাল্গী কিরূপ আাবশ্যাক ২ 

আপ্তাঃ সর্বেধু বর্ণেষু কাধ্যাঃ কার্যেষ্ সাক্ষিণঃ | 
সর্বধন্মীবিদোহলুব্ধা বিপরীতাৎস্ত বর্জয়েৎ ॥১॥ 
্্ীণাৎ সাক্ষাৎ স্থিযং কুমুণদ্রিজানাৎ সদৃশাঃ দ্বিজা3। 
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শুদ্রাশ্চ সম্তঃ শুদ্রাণাৎ অন্ত্যানামন্ত্যযোনয়ঃ ॥২৪ 
সাহসেযু চ সর্বেষু স্তেয়সং গ্রহণেষ, চ। 
বাণ্দগুয়োশ্চ পারুস্তে ন পরীক্ষেত লাক্ষিণঃ 1৩। 
বনুত্ব পরিগৃত্রীয়াৎ সাক্ষিদ্বৈধে নরাধিপঃ। 
সমেবু তু গুণোতকষ্টান, গুণদ্বৈবে দ্বিজোত্ত ঢান১॥৪ 
সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষ্য শ্রবণাচ্চৈ সিধ্যতি ত। 

তত্র সতাৎ ক্রবন্ সাক্ষী ধর্মার্থাভযাৎ ন হীয়তে ॥৫॥ 
সাক্ষী দৃষট শ্রনতাদন্যদ্বিক্র বন্নার্য্য সংসদি। 
অ-1ঙ নরকমভ্যেতি প্রেত্য ত্বর্গাচ্চ হীয়তে ॥৩। 
স্বভাবেনৈব যদ্ক্রয়ুস্তদূগ্রাহৎ ব্যবহারিকম্ । 
অতো যদন্যদ্ বিব্রযুধম্মীর্থৎ তদপার্থকম্ ॥৭॥ 
সভান্তঃ সাক্ষিণঃ প্রাপ্তানথি' প্রত্যর্থিসন্নিধৌ । 
প্রাডবিবাকোবনুযুগ্ীত বিধিনানেন সান্তয়ন্ ॥৮ ॥ 
যদ. দ্বয়োরনয়োর্কেখ কার্ষোইস্মিন, চেষ্টিতং মিথঃ। 
তর্দব্রত সর্থৎ সত্যেন যুম্মাকৎ স্থাত্র সাক্ষিতা ॥৯॥ 

সত্যৎ সাক্ষো ব্রবন_ সাক্ষী লোকানাপ্পোতি পু্ষলান । 
ইহ চান্ুত্তমাঁৎ কীর্তিৎ বাগেষা ব্রহ্মপুজিতা৷ ॥১০। 
সত্যেন পুয়তে সাক্ষী ধর্মঃ সত্যেন বর্ধতে । 
তম্মাৎ সতাৎ হি বক্তব্যৎ সর্ববণেষু সাক্ষিভিও ॥১১।॥ 
আত্ৈৰ হ্যাত্বনঃ সাক্ষী গতিরাত্বা তথাত্বনঃ | 
নাবমংস্থাঃ স্বমাত্বানৎ নৃণাং সাক্ষিণমুত্তমম্ ॥১২॥ 
যস্থ্য বিদ্বান. হি বদতঃ ক্ষেত্রজ্জে নাভিশক্কতে । 

তম্মান্ন দেবা শ্রেয়াংসং লোকেইন্তৎ পুরুষৎ বিদুঃ ॥১৩॥ 

একোহুহমম্মীত্যাত্বানৎ যত্্ৎ কল্যাণ মন্যসে । 
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নিত্যং স্থিতস্তে হুষ্েষ পুণাপাপেক্ষিতা মুনিঃ ॥১৪।| 
মনধুঃ অঃ ৮1৬৩।৬৮/৭২-৭৫।৭৮-৮১৮৩।৮৪।৯৬৯১। 

সকল বর্ণমধ্যে ধান্মিক, বিদ্বান; নিষ্কপটী, সর্বপ্রকার ধর্মজ্াতা লোকরহিত এবং 

সত্যবাদী লোককে ন্যায়ব্যবস্থ! বিষয়ে সাক্ষী করিবে এবং ইহার বিপরীত ( গুণবুক্ত ) 

লোঁক সকলকে কখন করিবে না ॥১।। ক্ত্রীদিগের জনা সাক্ষী স্ীলোক, দ্বিজগণের 

জন্য দ্বিজ, শুদ্র সক্টলব জন্য শুত্র এবং অন্তাজগণের জনা অন্ত্যজ সাক্ষী হইবে 

॥ ২।। যত (প্রকার ) বলাশুকার ( আছে ) তাহা, চৌধ্য কার্য, ব্যভিচার, কগোর 
বাক্য প্রয়োগ, দণ্ডনিপাত মর্থাৎ অধথ! দগুবিধানকূপ আপরাধ বিষণে সাক্ষীর 

জাবশ্যকতা নাই এবং পরীক্ষাও করিবে না, কারণ এই সকল কার্যাগুলি গুপ্তভাবে 

হইয়া থাকে ॥৩॥ সাক্ষীদিগের মতভেদ হইলে, বহু পক্ষানুসারে, তুল্য সাক্ষীদিগের 

মধ্যে উত্তমগুণবিশিষ্ট পুরুষের সাক্ষ্যানুসারে এবং ছুই সাক্ষী উত্তম গুণবান্ হইলে 

ছিজোত্তম অর্থাৎ খষি মহধি যতি এই তিন প্রকার লোকের সাক্ষ্যানুসারে শ্যায়ামুচরণ 

করিবে ॥ ৪ ॥ ছুই প্রকারের সাক্ষী সিহ্ধ হইয়। থাকে, এক সাক্ষাশ দষ্টা এবং দ্বিতীয় 

শ্রোতা ৷ সভাস্থল পৃষ্ট হইলে যে সাক্ষী সত্য কহিবে সে ধন্মহীন ও দগুনায় হইবে 
না, আর যে মিথ্য। সাক্ষ্য দিষে সে দণ্ডনীয় হইবে ॥৫॥ রাজনভায় অথবা কোন 

ত্তম পুরুষদিগের সভায় কোন সাক্ষা দেখিয়াও প্টনিয়াও দৃষ্ট বিরুদ্ধ সাক্ষী দেয় তবে, 

সে । অবাঙনরক ) ভিহ্বাচ্ছেদন জনত ছুঃখরূপ নরক বর্তমান সময়ে প্রাপ্ত হইবে 

এবং মৃতার পরে স্থুখহীন হইবে ॥ ৬ ॥ সাক্ষী ব্যবহার সম্বন্ধে স্বভাবতঃ ঘে সত্য বাকা 

বলিবে তাহাই গ্রাহ্া এবং তচ্চি্ অপরের দ্বার! শিক্ষিত হইয়া! বাক্য কহিলে ন্টায়াধীশ 

তাহ! বার্থ মনে করিবেন ॥৭॥ অর্থাব (বাদীর ) এবং প্রত্যর্থার ( প্রতিবাদীর ) 

সম্মুখে সভার সমীপে অবস্থিত সাক্ষিগণকে, ন্যায়াধীশ, এব প্রাডিবাক অর্ধাৎ উকাল 
অথবা ব্যারিষ্টার শীস্তিপূর্বধক এই প্রকারে জিড্ঞাসা করিবেন 1৮॥ হে স্াক্ষিগণ ! 
এই কার্য্যবিষয়ে এই উভয়ের কাধ্যসন্বন্ধে যাভা। তোমরা জান তাহা সতা,করিয়া বল, 

কারণ তোমর। এই কাধ্যের সাক্ষা প্বরূপ তও॥৯॥ যেসাক্ষী সতা বলে সে জন্ম 

জন্মাস্তরে উত্তম জন্ম এবং উত্তম লোকান্তরে জন্মগ্রহণ করিয়া স্থধঙ্খোগ করে, এবং ইহ 
জন্মে ও পরজন্মেও উত্তম কী্তরলাভ করিয়া থাকে ; যেহেতু ইহ। প্রসিন্ধ কথ! সে সত্যবাদ। 

প্রতিষিত এবং মিথ্যাবাদা নিন্দিত হয় এবং বদেও ইহাই সকার এবং তিরস্কার বচন 
বলিয়া লিখিত মাছে ॥ ১০ ॥ সতাকথন দ্বারা সাক্ষা পৃত(পবির) হয় এবং কেবল 

সত্য কথন দ্বারাই ধশ্মবুদ্ধি হয় এইজন্য সকল বর্ণের সাক্ষীর পক্ষে সন্য বলাই 

কর্তব্য ॥ ১১॥ আ'স্সার সাক্ষী আত্মা এবং আক্মাই আম্মার গতি হইর়। থাকে ইহ। 
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নিয়া, হে পুরুষগণ ! তোমরা সকল মনুষ্যের সাক্ষীন্বরূপ স্বকীয় আত্মার অপমান 

করিও না অর্থাৎ যাভ| ভোমাদিগের, মনে এবং বাকো আছে তাহাই সত্যভাষণ 

এবং তদ্বিপরীত হইলে তাহা মিথ্যাভাষণ হইয়। থাকে ॥১২॥ যে বক্তার অন্তরে 

বিদ্বান্, ক্ষেত্রচ্জ, আর্থাং শরীরবেত্ত। আত্মা শঙ্ষিত হয় না বিদ্ব'ন লোকেরা এস্তিন্ন আন্য 
কাহাঁকেও উত্তম পুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন নাঁ॥ ১৩ ॥ হে কল্যাণ ইচ্ছক 

পুরুষ ! ভুমি “শামি একক রহিয়াছি” এইরূপ মনে জানিয়া মিথা। বলা উচিত 

নঙ্কে যেহেতু তোমার হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে যে দ্বিতীয়, পাপ পুণোর জ্রষ্টা 
সুনি স্বরূপ পরমেশ্বর রহিয়াছেন তাহাকে ভয় করিয়। সর্ববদ| সতা কথা 

সহিবে ॥ ১৪ ॥ 

লোভন্মোহান্তয়ানৈত্রাং কামাৎ ক্রোধাত্তথৈব চ। 
তজ্ঞানাদ বালভাবাচ্চ সাক্ষ্যং বিতথমুচ)তে 1১1 

এষামন্যতমে স্থানে যঃ সাক্ষ্যমনৃতৎ বদেৎ। 

ত্য দণ্ডবিশেষাতস্ত প্রবক্ষা ম্যনুৃপুর্থশ3 |1২।। 
লোৌভাৎ সহতদগ্াস্ত মোহাৎ পূর্বস্ত সাহসম্ । 
ভয়াদ্দো মধ্যমৌ দণ্ড মৈত্রাৎ পূর্থৎ চতুগু ণম্।।৩। 
কামাদ্দশগ্তণৎ পূর্থং ক্রোধান্তু ত্রিগুণৎ পরম, । 
অজ্ঞানাদ দে শতে পুণে বালিশ্যাচ্ছতমেব তু 118 
উপচ্ছমুদরৎ জিহুব! হস্তৌ পাদৌ চ পঞ্চমম.। 

চক্ষুর্নাস! চ করণে চ ধনৎ দেহস্তথৈব চ 11৫॥ 
অনুবন্ধৎ পরিজ্ঞায় দেশকালৌ চ তন্বতঃ। 
সারাইপরাধো চালোক্য দণ্ড দণ্যেযু পাতয়েৎ ।1৬।। 
আধর্মদণ্ডনৎ লোকে যশোপ্রং কীন্তিনাশনম_। 
অস্র্গযঞ্চ পরভ্রাপি তম্মাত্তৎ পরিবর্জয়েৎ 1৭।| 
অদগ্যান দণ্ডয়ন রাজা দণ্যাৎশ্চৈবাপাদগুয়ন, 
অযশে। মহদাপ্নোতি নরকং চৈৰ গচ্ছতি 11৮)। 
বাগ দণ্ডং প্রথম কুর্য্যাদ, ধিগ দণ্ড তদনন্তরম,। 
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তৃতীয়ৎ ধনদগুস্তর বধদণ্ডমতঃপরম্ 11৯|| 
মন অঃ ৮/১১৮-১২১।১২৫১২৯ ॥ 

লোভ,মোহ,ভয়,মিত্রতাঃকাম, ক্রোধ, অজ্ঞান এবং বালক বশতঃ যে সাক্ষ্য দেওষ। 
হইবে, উহা মিথ্যা বুঝিতে হইবে ॥ ১॥ ইহাদিগের মধ্যে কোন স্থানে সাক্ষী মিথ্য' 
কহিলে, তাহাকে মনেকবিধ বক্গ/মাণ দণ্ড দিবে ॥২॥ লোভবশতঃ মিথ্য! সাক্ষা দিলে 
উহাকে ১৫।৮%০ পনর টাক। দশ আন! দণ্ড করিবে, মোহবশতঃ মিথ্যা সাক্ষাস্থলে ৩/০ 
তিন টাক! দ্ুই আন! দণ্ড হইবে. ভয়বশতঃ মিথ্য। সাক্ষ্য দিলে ৬০ ছয় টাকা চারি 
মান! দণ্ড হইবে, এব কেহ মিত্রতা বশতঃ মিথ্যা সাক্ষা দিলে তাহার ১২॥০ বার টাকা, 
্গাট আন। দণ্ড বিধান করিবে ॥৩॥ যে পুরুষ কামনাবশতঃ মিথা। সাক্ষ্য দিকে 

হ্বাহ্থার ২৫২ পচিশ টাক! দণ্ড হইবে. এবং ক্রোধবশত: মিথ্যা সাক্ষ্য স্থলে ৪৬৮/০ 
হুচল্িশ টাকা চৌদ্দ আনা দণ্ড হইবে । অদ্্রানতা বশতঃ মিধা। সাক্ষ্য দিলে ৬২ চয় 
টাক। দণ্ড বিধান করিবে, এবং বালকত্ব প্রযুক্ত মিথ্যা সাক্ষা দিলে ১//১ এক টাক! 
শয় আনা দণ্ড লত্তে হইবে ॥ ৪ ॥ দণ্ডের জন্য, টপস্থেক্তিয় উদর, জিঠবা, হস্ত, পদ. 
চক্ষু নাসিকা, কর্ণ, ধন এবং দেহ এই দণবিধ স্বান আছে যাহার উপর দু প্রয়োগ 
করিতে হয় ॥ ৫ ॥ পরন্থু দণ্ড বিষয়ে যাহ। যা লিখিত হইয়াছে এবং পরে হইবে 
মবস্থ! ভেদে ভাহার ন্যনাধিকা হইবে £--লোভবশত; মিথ্যা সাক্ষ্য স্থলে ১৫।/০ পনর 
১ক! দশ আনা দণ্ড লিখিত হইয়ান্চে, ত্যন্ত নিধন স্যলে উহার শল্প পরিমাণ এব 
ধনাঢ। স্ঘলে উহার দ্বি্ত৭, দ্বিগুণ, গথব। চতুপ্ত৭ পধ্যস্ত লইবে অর্থাৎ দেশ. কাল ও 
সুক্লুষ এব অপরাধানুসাঁরে দণ্ড বিধান করিতে ভইবে।৬। কারণ এই সংসারে 
অধন্মপূর্ববক দণ্ড বিধান করিলে, পুর্ব প্রনিষ্ঠার এবং বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও পরজন্টে 
ভবিতব্য কার্তির নাশ হয়, এব” পরজন্টে দুঃখোতপন্তি হয়, এইজন্য অধর্াযুক্ত দণ্ড 
কাহারও উপর কখন বিধান করিবে না। ৭। যে রাজ। দণ্চনীয়কে দণ্ড ন! করেন, 
এবং অদণ্ডনীয়কে দ্ধ দেন শর্থাৎ দার উপযুক্ত লোককে ছাড়িয়া দেন এবং যাহাকে 
দও দেওয়া উচিত নহে, তাহাকেই দণ্ড করেন, তিনি জীবদ্দশায় অতিশয় নিন্দিত এবং 
মু্ঠার পর ছুঃখ প্রান্ত হয়েন। এইজন্য যে অপরাধ করিবে তাহাকে সর্বদা দণ্ড দিবে 
এবং অনপরাধীকে কখন দণ্ড দিবে না। ৮1 প্রথম বাকা দ্বারা দণ্ড অর্থাৎ উহার 
নিন্দা । দ্বিতীয় “ধিক” দ% আর্থাৎ “ভুমি এরূপ মন্দ কার্য করিয়াছ, অতএব 
তোমাকে “ধিক” এরূপ বলিয়া দও দিবে। তীয় উহার নিকট হইতে ধন 
শাহণ এবং চতুর্থ “বধ দণ্ড” অর্থাৎ যষ্টি বা বেত্রাঘাত অথব। শিরচ্ছেদ দ্বারা দ ও 
দিবে । ৯. 
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যেন যেন ষথাঙ্গেন শ্তেনো নৃষ, বিচেষ্টতে | 
তত্তদেব হরেদন্ত প্রত্যাদেশায় পাথিবঃ ॥১।। 
পিতাচাধ্যঃ সুহৃন্মীতা। ভাধ্য। পুভ্রঃ প্রোহিতঃ। 
নাদণ্ডযে। নাম রাজ্ঞোইস্তি বং স্বধন্মে ন তিচ্ঠতি |1২।। 

কার্ধাপণৎ ভবেদ্ধপ্ত্যো যত্রান্যঃ প্রাকাতোজনঃ | 
তত্র রাজা ভবেদ্দণ্ড73 সহত্মমিতি ধারণা ।।৩)। 

অষ্টাপাস্স্ত শুদ্রন্ত স্তেয়ে ভবতি কিম্থিষম্। 
যোড়শৈব তু বৈশ্যন্ত দ্বাত্রিংশৎ ক্ষত্রিয়ল্য চ 1181 
্রাজ্মণ্ত চতুঃষষ্টিঃ পুর্ণৎ বাপি শতৎ ভবেৎ । 
দ্বিগুণ ব। চতুঃবক্টিস্তদ্দৌষগুণবিদ্ধি সং11৫1 
এন্দ্রং স্থানমভিপ্রেপ্স, ধশশ্চাক্ষয় মব্যয়ম, ৷ 
নোপেক্ষেত ক্ষণগপি রাজা সাহসিকং নরম 11১।। 

বাগ ছুষ্টাত্বস্করাচ্চৈৰ দণ্ডেনৈৰ চ হিৎসতঃ । 
সাহসন্য নরঃ কর্তা বিজ্ঞেয়ঃ পাপকৃত্তমই ॥৭॥ 
সাহসে বস্তমানস্ত যে! মর্ধয়তি পার্থিবঃ। 
স বিনাশৎ ব্রজত্যাশু বিতেষৎ চাধিগচ্ছতি ॥৮॥ 

ন মিত্রকারণাদ্রাজ। বিলুলাদ্ব৷ ধনাগমাৎ । 
সমুৎস্থজেৎ সাহসিকান্ সর্বস্তিতভয়া বহান্ ॥৯। 
গুরুং বা বালরদ্ধ বা ব্রাক্ষণৎ বা বহুশ্র্তম.। 
আসততায়িনমায়াস্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন ॥১০।॥ 

নাততায়িবধে দোষে! হস্তর্ভবতি কশ্চন । 
প্রকাশৎ বাহ পকাশৎ বা মন্যস্তন মন্বাম্বস্ছতি ॥১৬। 

ষস্য জ্েনঃ পুরে নাস্সি নানাস্ত্রীগো ন চষ্টবাক্। 
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ন সাহসিকদণ্ডঘৌ স রাজা শক্রলোকভাক্ ॥১২। 
মন্ঃ অং ৮/৩৩৪-৩৩৮/৩৪৪-৩৪৭।৩৫৭।৩৫১।৩৮১৬ ॥ 

চোর যে যে অঙ্গদ্বারা মনুষ্যের বিরুদ্ধ চেষ্টা করে রাজ! সকল মনুয্যের শিক্ষার 

জনা সেই সকল অঙ্গ হরণ অর্থাৎ ছেদন করিবেন ॥ ১ ॥ পিত৷, আচার্য, মিত্র, মাতা, 
্্ী, পুত্র অথব' পুরোহিত মেই হউক উহারা, স্বধশ্মে স্থিত না হইলে রাজার অদপ্ত 
হয় না অর্থাৎ রাজা! ন্যায়াসনে ধসিয়! কাহারও উপর পক্ষপাত না করিয়া যথোচিত দণ্ড 

বিধান করিবেন ॥২॥ যে অপরাধে সাধারণ লোকের এক পয়সা দণ্ড হয় সেই 

অপরাধে রাঙ্জার সহজ পয়স। দণ্ড হইবে অর্থাত সাধারণ মন্মষ্যাপেক্ষা রাজার সহজ্ঞ 

গুণ দণ্ড হওয়। আবশ্ঠক ' মন্ত্রী অর্থাৎ রাজার “দেওয়ানের” আট শত গুণ, উহার 
নীচপ্দস্থের ছয় শত গুণ এস এইরূপে ক্রমশঃ অধিক নীচপদস্থের অল্পগুনণ হইয়া 
মতিনীচপদস্থ ভূতোর অর্থাৎ “চাপরাসী” প্রভৃতির অন্ততঃ আট গুণ দণ্ডের কম হইবে 
না। কারণ প্রজাপুরুষ অপেক্ষা রাজপুরুষের অধিক দণ্ড ন৷ হইলে রাজপুরুষ প্রক্জা- 
পুরুষদিগকে বিনাশ করিবে । সিংহ যেরূপ অধিক দগুদ্বারা! এবং ছাগ অল্প দগ্ুদ্বার: 
বশীতত হয় তদ্ধপ- রাজা হইতে অতি নীচপদস্ত ভূতা পর্্যস্ত রাজপুরুষদিগের অপরাধ 
বিষয়ে প্রজাপুরুষ দ্িগের অপেক্ষা অধিক দণ্ড হওয়া উচিত ॥৩ ॥ কেহ ঈষগ পরিমাণে 
বিবেকী হইয়াও চুরি করিলে, শুদ্রের আটগুণ, বৈশেের ষোলগুণ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাত্রিংশৎ 
শুণ ॥৪। এবং ব্রাঙ্ষণের চতুঃষগ্রি গুণ, একশত গুণ অথবা একশত অষ্টাবিংশতি ০ 
দণ্ড হওয়া উচিত অর্থাৎ যাহার যতদুর ভগ্ান এবং প্রতিষ্ঠা হইবে তাহার অপরাধে 
ততোধিক দণ্ড হওয়। আবশ্যক ॥ ৫ ॥ রাজ্যাধিকারী রাজ ধন্দ এবং এএীশর্য্য ইচ্ছুক 
হইয়া বলপ্রয়োগা দক্থ্যদিগকে দণ্ড দিতে এক মুভুর্তও বিলম্ব করিবেন না ॥ ৬ | 

সাহসিক পুরুষের লক্ষণ £-_ 

যে ডষ্ট বচন প্রয়োগ করে, যে চুরি করে এবং ঘে বিনা অপরাধে কাহাকেও দও 
বিধান করে, তাহাদিগের অপেক্ষাও সাহসা অর্থাহ বলাৎকার পূর্বক কাধ্যকারী অঠি 
ুষ্ট এবং পাপিষ্ট হইয়। থাকে ॥৭॥ যে রাজ! সাহসকারা পুরণঘকে দণ্ড বিধান করেন না. 
তাহার শীঘ্র বিনাশ হয় এবং ভাহার রাজ্যে প্রজা মধ্যে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয় ॥৮॥ মিত্রত। 
বশতঃ অথবা বিপূল ধনাগম-নুক্ধ হইয়া রাজ! সকল প্রাণীর ছুঃখদায়ক সাহসিক মনুষ্ের 
বন্ধন অথব। ছেদন না করিয়! কখন তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন না ॥৯॥ গুরুই হউন, পুত্রাদি 
বালকই হউক, পিতা অথধ! বৃদ্ধই হউন, ব্রাঙ্গণ অথব। বুশাস্ত্রবিদই হউন, কেহ ধন্ঝ 
ত্যাগ করিয়। অধন্মে বর্তমান হইলে এবং বিন। অপরাধে অপরকে বিনাশ করিলে, 
উহাকে আততায়ী মনে করিয়। বিচার না করিয়াই বিনা" করিবে, অর্থাৎ বিনাশ 
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করিয়া, পশ্চাৎ বিচার করা আবশ্যক ॥ ১০ ॥ ছুষ্ট পুরুষকে প্রকাশ্য ভাবেই হউক 
হথবা অপ্রকাশ্য ভাবেই হউক হনন করিলে, নিহস্তার কোন পাপ হয় না, কারণ ক্রোধ 

বশতঃ ক্রোধীকে বিনাশ কর। ক্রোধের সহিত ক্রোধের যুদ্ধ বুঝিতে হইবে ॥১১॥ যে 
রাজার রাজ্যে, চোর, পরক্ত্রীগামী, ছুর্ববাক্যবাদী, সাহসকারী দ্য, এবং দগুত্ব অর্থাৎ 

রাজ'জ্ঞার বিরুদ্ধাচারী নাই, সে রাজা অতি শ্রেষ্ঠ 1। ১২ 

ভর্তারৎ লজ্ঘয়েছ্া স্ত্রী স্বজ্ঞাতিগুণদর্পিতা 
তাৎ শ্বভিঃ খাদয়েদ্রোজ। সংস্থানে বহুসৎ স্থিতে ॥১। 
পুমাৎসং দাহয়েৎ পাপৎ শয়নে তণ্ত আয়সে। 
অভ্যাদধ্যুশ্চ কাষ্ঠানি তত্র দহ্যেত পাপকৃৎ ॥২॥ 
দী্ঘাধবনি যথাদেশ যথাকালন্তরো ভবেৎ | 
নদীতীরেষ্, তদ্বিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম ॥৩। 
অহন্যহন্য বেক্ষেত কর্মান্তান্ বাহুনানি চ | 
আয়ব্যয়ৌ চ নিয়তাবাকরান কোষমেব চ ॥8 
এবৎ সর্বানিমানাণজ ব্যবহারান, সমাপয়ন. ৷ 
ব্যাপোহ্য কিন্িষৎ সর্থৎ প্রাপ্নোতি পরঘাৎ গতিম্ ॥€৫1 

মন্নুঃ অঃ ৮৩৭ ১।৩৭২।৪০৬।৪১৯।৪২০ ॥. 

যেন্দ্রী আপনার জাতি এবং গুণের দর্পবশতঃ পতিকে ত্যাগ করিয়া ব্যভিচার করে 

ভাহাকে বুস্ত্রী এবং পুরুষের লমক্ষে জীবিত অবস্থায় কুকুরগণ দ্বার খাদিত এবং 

বিনাশিত করিবে ॥ ১1 তক্জপ নিজ স্ত্রী ত্যাগ করিয়া যে পাপিষ্ঠ পরস্ত্রী অথব 
বেশ্টাগমন করে সেই, পাপীজনকে উত্তপ্ত রক্তবর্ণ লৌহনিম্মিত খট্টায় শয়ান করাইয়" 

জশবিতবাস্থায় বহুপুরুষের সমক্ষে ভম্মীভূত করিবে । (প্রশ্ন) যদি রাজা অথব! 

রাক্ষী, স্যায়াধীশ অথব। তাহার স্ত্রী ব্ভিচারা'দ কুকম্ম করে তবে, উহাদ্দিগের কিরূপ 

দণ্ড হইবে? (উত্তর ) সভা দণ্ড দিবেন অর্থাৎ প্রজাপুরুষদিগের অপেক্ষাও উহাদিগেব 
অধিক দণ্ড হওয়া আবশ্বক। (প্রশ্ন) রাজ প্রভৃতি উহাদিগের নিকট কেন দণ্ড 

গ্রহণ করিবেন 2 (উত্তর ) রাজাও একজন পুণ্যাত্বা ও ভাগ্যবান মনুষ্য । যদি 

ক্াহাকে দও দেওয়। না যায়, এবং তিনি যদি দণ্ড গ্রহণ না! করেন তবে, অন্যে কেন 

ঈও স্বীকার করিবে? সমস্ত প্রজা, প্রধান রাজ্যাধিকারী এবং সভা ধাম্মিকতানুসারে 

৮ 
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দণ্ড বিধান করিতে ইচ্ছা করিলে একাকী রাজা কি করিতে পারেন ? একপ ব্যবস্থা 

না হইলে রাজা প্রধান পুরুষ এবং সমস্ত সমর্থ লোক অন্যায় সাগরে নিমগ্ন হয় এবং 

ধণ্মীকেও নিমগ্ন করে এবং সমস্ত প্রজার নাশ করতঃ আপনারাও বিনষ্ট হইয়া যায় 

অর্থাৎ পুর্ণ্বো্ত শ্লোকের অথ মনে করিয়া লও যে হ্যায়যুক্ত দাণ্ডেরই নাম রাজ এবং 

ধঞ্ম্র। যে উহার লোপ করে তত্বলা, নীচ পুরুষ মার কেহ হইতে পারে না। 

(প্রশ্ন) এরূপ কঠিন দণ্ড দেওয়। উচিত নহে । কারণ মনুধা কোন অঙ্গের 

স্ম্িকর্ত৷ অথবা জীবনদাত! নহে । এইজন্য এন্সপ দণ্ড দেওয়া কর্তবা নচে। (উত্তর) 

যি ইহাকে কঠিন দণ্ড বিবেচন। কর তবে, তুমি রাজনীতি বুঝিতে পাপ নাই। কারণ 

একজনের এইরূপ দণ্ড হইলে সমস্ত লোক দুষ্ষম্ম হইতে পরথক্ হইবে এবং ছুষ্বশ্ 
ত্যাগ করিয়া ধশ্মমার্গে স্থির থাকিবে । সভা কথা বলিলে জানা উচিত যে ইহাতে 

এক সর্প পরিমাণও দণ্ড কাহারও অংশে পড়িবে না । আর যদি স্গম (সামান্য ) 

দণ্ড বিধান করা যায় তাহ! হইলে, ছুক্ষপ্ম অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে । আর তুমি 
যাহাকে সামানা দণ্ড কহিতেছ উহ। সহজ গুণ ধিক হইলে অবশ্যই সহতগ্ডণ ক্ষঠিন 

হইয়া? পড়িবে । কারণ যখন অনেক লোক ভ্ুক্ষপ্ধা করিতে থাকিবে, তখন অল্প অল্প 

দণ্ড সকলকে দিতে হইবে! অর্থাৎ যেমন একজনের এক মণ দণ্ড এবং অপরের এক 

পোয়া দণ্ড হইলে সর্ববশুদ্ধ একমণ এক পোয়! দণ্ড হইল । নু'তরাং প্রত্যেকের অংশে অন্ধ 

মণ অন্ধ পোয়া দণ্ড পড়িল। ছুষ্ট লোকেরা এরূপ সামান্য দণডকে কিরূপ বুঝিবে ? 
যেমন একজনের এক মণ এবং অপর সহজ জনের প্রত্যেকের এক এক পোয়া দগ 

হইলে সর্ববশুদ্ধ ছয় মণ দশ সের দণ্ড মনুষ্যজাতির উপর হইল, ক্ুতরাং ধিক এবং 

কঠিন দণ্ড হইল। 'একারণ একজনের এক মণ দণ্ড তপেক্ষাকৃত অল্প এবং সামানা 

হইতেছে ॥ ২।॥ স্বুদীর্ঘপথে এবং উপসাগরে, ক্ষুদ্র নদীর অথবা বৃহস্পদীর দীর্ঘভানু- 
সারে উপযুক্ত কর স্যাপন করিবে । মহাসমুদে শবশ্ট নিদ্ধারিত করস্থাপন সম্ভব নভে । 

যেরূপ সুবিধা বুঝিবে অর্থাৎ যাহাতে রাজা এবং বৃহৎ বৃহৎ নৌকাচালকগণ উভয়েই 
লাভবান হয়েন তক্রপ বাবস্থা করিবে । পরস্থ ইহা জানা উচিত যে, কেহ হু 
বলেন যে “পুরবেব জাহাজ চলিত না” এ কথা সম্পূর্ণ মিথা। দেশ দেশান্তরে এবং 

বাপ স্বীপান্তরে নৌকাচ্ছারা গমনাগমনকারী আপনার প্রঙ্াস্থ পুরুষদিগকে সর্বত্র রক্ষা 
কগ্গবে এবং উহা্দিগের কোন প্রকার কষ্ট হইতে দিবে না। ৩। রাজা, প্রতিদিন, 
কার্ধ্যবিশেষের সমাঞ্ডি (সম্পাদন ) করিয়া, চল্তী ও অশ্ব প্রভৃতি বাহন, দৈনিক মায় ও 

ব্যয় রত্বাদির খনি এবং কোৰ (খাজান! ) দেখিবেন 18 । এইরূপে যথাবৎ সমস্ত 
কর্তব্য সমাপন করতঃ রাঞা সর্ববপাপবিমুক্ত হইয়। পরমাগতি অর্থাৎ মোক্ষলুখ প্রাপ্ত 
ইয়েন ৫1 (প্রশ্ন) সংস্কত শাস্পে রাজনীতি সম্পূর্ণ আছে অথবা অসম্পুর্থ ? 
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(উত্তর ) পূর্ণ আছে । কারণ পুধিবীতে বত প্রকার রাজনীতি চলিত আছে এবং 

ভবিষ্যতে চলিবে তৎ সমস্তই সংস্কতশান্ত্র হইতে গুহীত। যে সকল বিষয়ে প্রত্যাক্ষ 
( স্পঙ্$ ) লেখ! নাই তাঙ্বার জন্ট £ 

প্রত্যহৎ লোকদৃষ্টেশ্চ শাক্তদৃষ্টেশ্চ হেতুভিঃ ॥ 
মনুঃ ৮1৩ ॥ 

যে যে নিয়ম রাঞ্ার এবং প্রজার স্থখকারক এবং ধশ্মসঙ্গত বিবেচিত হুইবে, পূর্ণ 

বিদ্বান্দিগের রাজসতা তাদৃশ সমস্ত নিয়ম নিবন্ধ করিবেন । পরস্ধ নিম্বলিখিত বিষয়ে 
নিত্য মনোযোগ রাখিতে হইবে যে সাধ্যানুসারে বাল্যাবস্যায় বিবাহ করিতে দিবে 

না, যুবাবস্থায়ও প্রসম্নত1 ব্যতিরেকে বিবাহ করিবে না! এবং করিতে দিবে না, যথাবশু 

ব্রহ্ষচর্যোর সেবা করিবে এবং ব্যভিচার ও বছবিবাহ নিবারণ করিবে । ইহাতে 

শরীরে ও আত্মায় সর্ধবদ। পূর্ণ-বল থাকিবে । কারণ ষদি কেবল আত্মারই বল অর্থাৎ 
বিষ্ভা এবং জঙ্ঞানেরই বৃদ্ধি কর! মায় এবং "শরীরের বল বুদ্ধি করা না হয়, তবে একজন 
জ্কানী বলবান্ পুরুষ অগ্য শত শত বিদ্ধান্দ্িগকে জয় করিতে সমর্থ হয়। আর যদ 

কেবল শরীরের বলেরই বুদ্ধি হয় এবং আসার বলের বৃদ্ধি না 5য় ভাহা হইলে, বিদ্যা 
মভাব বশতঃ, রাজ্য পালনে উত্তম ব্যবস্তা কখন হইতে পারে না এবং ব্যবস্থা ব্যতিরেকে 

সকলেই পরস্পর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিরোধ, বিবাদ এবং যুদ্ধ করতঃ নষ্ট ভ্রন্ট হইয়া 
পড়ে । এইজন্য সর্ববদ! শরীরের এবং ম্সাস্মার বল বৃদ্ধি করা মাবশ্যক। ব্যভিচার 

এবং অতি বিষয়াসন্তি যেরূপ বল এবং বুদ্ধিনাশক হয় এরূপ. গার কিছুই নভে । 

বিশেষতঃ ক্ষত্রয়ের পক্ষে দৃঢ়াগ এবং বলিষ্ঠ হওয়! অত্যাবশ্যক । কারণ ক্ষত্রিয় খিষয়া- 

সন্ত হইলে রাজ্য ও ধণ্ম বিনষ্ট হইয়া পড়িবে । ইহাও জানিতে হইবে যে “যথা রাজ 

হথা প্রজা” অর্থাৎ রাজু! যেরূপ হয়েন এজাও সেইরূপ হইহা থাকে । এইজন্য রাজা 

এবং রাজপুরুষদ্দিগের কখন দুষ্টাচার না৷ করিয়! প্রতিদিন ধণন্ম এবং শ্যায়ানুসারে কাধ্য 
করতঃ সকলের সংশোধনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর! অতিশয় কর্তবা । 

এ স্থলে সংক্ষেপতঃ রাজধর্ম্নের বর্ণন করা হইল । বেদ, মনুস্মৃতির সগুম, অষ্টম 
এবং নবম অধ্যায়, শুক্রনীতি, বিদ্বর প্রজাগর, এবং মহাভারতের শাস্তিপর্ববশ্থিত রাজ- 

ধন এবং আপন্ধপ্্ ইত্যাদি পুম্তকে বিশেষ দর্শন করিয়া পূর্ণ রাজনীতি অবগত হইয়। 
মাগুলিক অর্থাৎ সার্বভৌম এবং চক্রবর্তী রাজ! রাজ্য করিবেন এবং এইরূপ মনে 
করিবেন যে “বয়ং প্রজাপতেঃ প্রজা অভভূম”। ( ইহু। যজুর্বরেদের অঃ ১৮২৯ বচন ) 
“আমি প্রজাপতি অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রজা! এবং পরমাত্থ। আমার রাদ্রা। আমি তাহার 
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কিস্কর এবং ভুত্যতুলা হইয়৷ থাকি। তিনিই কপ! দৃষ্টি করিয়া আপনার সৃষ্টিমধ্যে 

'গামাকে রাজ্যাধিকারী করিয়া আমার হস্ত দ্বারা সতা ও ন্যায়ের প্রবৃত্তি নিন | 

ইহার পর ঈশ্বর এবং বেদ বিষয় লিখিত হইবে । 

ইতি ভ্ীমদয়ানন্দ সরম্বতী স্বামিকৃতে সত্যাথ- 
প্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে রাজধর্মাবিষয়ে 

ষষ্ঠ সমূলাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥৬। 



অথ অগ্তম সমুলানরস্১। 

7৬ ০ তি 

অথেশ্বর বেদবিষয়ং ব্যাখ্যা শ্যাম | 
এক্ষণে ঈশ্বর ও বেদের বিষয় ব্যাখ্য। কর! যাইবে । 

খচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যাম্মিন দেবা 
অধিবিশ্বে নিষেছুং | 

যস্তম্ন বেদ কিমচা করিষ্যতি য ইত্তঘিদুন্ত 
ইমে সমাসতে ॥ ১। 

খঝ$। মঃ ১ ॥ সূঃ১৩৪। মং ৩৯। 
ঈশ্শাবাস্ত মিদ্ সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাঞ্জগৎ | 
তেন ত্যক্তেন ভূপ্জীথা মা গৃধঃ কম্ত সিদ্ধনম, ॥২। 

যজুঃ। অঃ ৪০। মঃ১॥ 
অহভ্ুৰৎ বন্ুনঃ পূর্বযম্পতিরহৎ ধনানি 

সংজয়ামি শশ্বতঃ | 
মাং হবস্তে পিতরৎ ন জন্তুবোইহৎ দাশুষে 

বিভজামি ভোজনম ॥৩। 
অহুমিন্দ্। ন পরাজিগ্য ইঞ্জনং ন ম্বত্যবেইবতন্তে 

কদাচন। 

সোমমিম্মাসুম্বত্তো যাচত৷ বন্দু ন মে পুরবঃ সধ্যে 
রিষাথন ॥8॥ 

৪ খং। মং ১০। সু 8৮ মং ১।৫॥ 

( খচো অক্ষরে ) ব্রন্মচধ্যাত্মের শিক্ষাসময়ে এই মন্ত্রের অর্থ লিখিত হইয়াছে । 

অর্থাং যিনি নকল দিব্য ৭ কর্ম এবং স্বভাব ও বিষ্া যুক্ত, ধাহাতে পৃথিবী সূর্য আদি 



১৮২ সত্যার্থ প্রকাশ । 

লোক সংস্থিত আছে, যিনি আকাশের তুল্য ব্যাপক এবং দেবগপেরও দেবতা, যে 
মনুষা সেই পরমেশ্বরকে জানে ন। এবং তাহার ধ্যান করে না সেই নাস্তিক অন্ঈমতি 

সর্থদা দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয় ; এই জগ সর্বদা তাহাকে জানিলেই মনুষ্য স্তুখী হইয়। 
থাকে । (প্রগ্ন ) বেদে অনেক ঈশ্শরের নির্দেশ আছে ইহা আপনি ম্বীণার করেন কি 

না? (উত্তর) স্বীকার করি না ' কারণ, চারি বেদে এমন কোন স্থলেই লিখি 
নাই যাহাতে অনেক ঈশ্বর সিচ্ধ হয় বরং ইহাই লিখিত আছে ষে ঈশ্বর একমাত্র 
হয়েন। (প্রশ্ব) বেদে যে অনেক দেবতার বিষয় লিখিত গাছে উহার অন্ভি 
প্রায় কি? (উত্তর) দেবতা অর্থে দিবা্তণযুক্ত বুঝায়, যেরূপ পৃথিবা, পরন্ক কোন 
স্থলে ইহা ঈশ্বরের হুল্য উপাপনীয় বলিয়' উল্লিখিত হয় নাই। এই দেখ উপরোক্ত 
মন্ত্রে লিখিত আছে, বে সমস্ত দেবত' ফাহাতে স্থিত আছে, ইহাতে দেখিবে যে এ 
সকল দেবতা ডাঁনিবার “ষাগা এবং ঈশ্বর কেবল উপাসনার যোগ্য বলিয়। নিদ্দি & 

হইয়াছে । দেবত। শব্দে ঈশ্বর গ্রহণ করিলে ভ্রম হইবে । পরমেশ্বর দেবতা- 
দিগের দেবতা বলিয়া মহাদেব বলিয়' কথিহ হয়েন। কারণ তিনিই জগতের 
উৎপন্তি স্তিতি ও প্রলযকর্ত:. ন্যায়াধাশ এবং অধিষ্ঠাতা “বদে যে. “রয়স্্িশ 

ভ্রিশতা।”” ইতাদি প্রমাণ আছে, শহপথ ব্রাহ্গণে উহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । 
ভেত্রিশ দেব অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি. বায়, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্যা এবং নক্ষত্র 
সকল স্যপ্টির নিবাসস্থান বলিয়া উভাদিগকে আষ্টবস্্ কহে। প্রাণ, আপান- বান, 
সমান, উদ:ন, নাগ, কৃশ্ম, কৃকল. দেবদত্ত. ধনপ্তয় এব" জাবাত্মা এই একাদশকে, 
শরার হ্যাগের সময় গার রোদন করায় বলিয়া রুদ্র কহে । সকলের আয়ুকে গ্রহণ 
করে বলিয়। সংদৎসরের দ্বাদশ মাসের নাম রাদশ আদিত্য হউঘাছে। পরম এখর্স্যের 
হেতু বলিয়া বিদ্াংকে ইন্দ্র কা যায়! যচ্ছকে প্রজ্বাপ্ত নলিবার কারণ এই যে 
তা হউতে বায়ু, বৃষ্টি, জল ও ওষধির বিশুদ্ষি, বিদ্বান্দিগের সশুকার, এবং নানা 
প্রকারের শিল্পবিষ্তা দ্বারা প্রজাপালন হইয়া থাকে : পূর্ধ্বোন্ত গুণসমূহের যোগ 
লশতঃ এই £*ত্রিশটাকে দেলতা হা যায়. ইহাদিগের স্বামী এবং সর্ববাপেক্ষা ম্হত্তম 
বলিয়া পরমাত্মা চতস্থ্িংশ উপাস্থ দেবত! ইচ্ছা! * তপথের চডুর্দশ কাণ্ডে স্পষ্ট লিখিত 
আছে। তন্রুপ অন্যত্রেৎ নির্দেশ আছে? এই সকল শাস্ত্র দেখলে বেদে অনেক 
ঈশ্বরের উল্লেখ আছে ইত্যাদিবূপ ভ্রমঙ্গালে পন্তিত হইয়। লোকে বথা বাক্য প্রয়োগ 
করিবে না ॥১॥ চে মনুষা ! যিনি এই সংসারে যন্তপ্রকাৰ জগং আছে তাহাদের 
সকলে ব্যাপ্ত থাকিয়া নিয়ন্ত। হয়েন হিনিই ঈশ্বর । তাহাকে ভয় করিয়। তুমি অন্যায়- 
ব্ূপে কাহারও ধনাকাঙক্ষ। করিও না এব: তাদৃশ অন্যায়াচরণ ত্যাগ করিয়া শ্ঠায়াচরণ 
রূপ ধশ্মানুষ্টান দ্বারা আধ্যান্মিক মান্দ ভোগ কর ॥ ২" ঈশ্বর সকলকে উপদেশ 



সগ্তম সমুল্লাস। ১৮৩ 

করিতেছেন যে “হে মন্ষ্যগণ ! আমি ( ঈশ্বর ) সকলের পুর্বে বিদ্ভমান থাকিয়া 
সমস্ত জগতের পতিরূপে হবস্থান করি আমিই সনাতন জগতকারণ এবং এই সমস্ত ধনের 
বজ্ঞয়কর্তা স্বামী ও দাতা। সন্তান যেরূপ পিঠাকে সম্বোধন করে ভক্রপ সকল জী” 

গামাকে সম্বোধন করে, আমিই হ্থখদাতা এবং জগতের জন্য নানাবিধ ভোজনদ্রব্যের 

বিভাগকর্ত। এবং পালনকর্তা । আমি পরমৈশ্ববাবান্ সৃধ্যসৃশ সমস্ত কগতের প্রকাশক 

হ'মি কখন পরাজয় অথব। মৃত্যু প্রাপ্ত হট না; শগামিই জগত্স্বরূপ ধনের নিশ্মীতা। 

গামাকে সমস্ত জগতের উৎপত্তি-কর্ত। বলিয়া ভানিবে! হে জ্গীবগণ ! তোমরা 
এশ্রাপ্রাপ্তিতে যত্ববান হইয়। আমার নিকট বিজ্ঞানাদি ধনের জন্য প্রার্থনা কর এবং 

মামার প্রতি মৈত্রভাব দেখাইতে বিরত হইও না। তে মনুষ্যগণ । আমি সত্যভাষণ- 
স্বরূপ স্তিকর্া মনুষ্দিগকে সনাতন জ্ঞানাদি ধন দান করিয়া থাকি, আমি ব্রঙ্গ 

হার্থাও বেদ প্রকাশ করি এব বেদ আমাকে যাব ব্যাখা করে আমি উচ্তাদ্বারা 

সকলের জান বৃদ্ধি করি, মামি সতপুরুত্ধদিগ্র “্ররক এনং:যদ্্ধকর্থাদিগের কলদাত: । 

আমিই এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে তশুসমন্ত কার্মের নিশ্মাণকর্ভ। এবং ধারণকর্ত। | 

এইজন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার স্থানে আর কাহাকেও পুজা করিও না, 

কাশাকে ঈশ্মর বলিয়া জানিও না অথবা স্বীকার করিও না। 

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতন্ত জাতঃ 
পতিরেক আমীৎ। 

স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাৎ ক্মৈ দেবায় 
হবিষ। বিধেম ॥ বজু$। অঃ ১৩। মঃ 8 ॥ 

ইহা যক্জুর্বেবেদের মগ্ত। হে মনুষ্যগণ ! নি সৃষ্টির পুবেব সূধ্যাদি সমস্ত তেজ- 

বিশিষ্ট লোকের উৎপত্তিস্থান এবং আধার । যত কিছু পদ্দার্থ উৎপন্ন হইয়াছিল হইয়াছে 

এবং হুইৰে “ৎসমস্তের স্বামী ছিলেন আছেন এবং হইবেন এবং যিনি পৃথিবী হইভে 

ূর্ধ্য পধ্যন্ত সকলের স্থৃ্ট্ি করিয়া ধারণ করিয়া জাছেন, উক্ত সুখস্বরূপ পরমাত্মাকেই 

আমি যেবপ ভক্তি করি তোমরাও ঠাদৃশ ভক্তি কৃত । (প্রশ্ন) আপনি ঈশ্বর ঈশ্বর 

বলিতেছেন পরম্থ কিরূপে উঁহার সিদ্ধি করিবেন ৮» (উত্তর) সমস্ত প্রত,ক্ষাদি প্রমাণ 

ঘবারা। (প্রশ্ন) ঈশর সম্বন্ধে প্রত্ক্ষাদি প্রমাণ কোনবূপে ঘটিতে পারে না। 

( উত্তর) 

ইল্জিয়ার্থসন্নিকর্যোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্ঠম ব্যভিচারি 
ব্যবসায়াত্বকং প্রত্যক্ষম ! ন্যায়)। অঃ১। সুঃ& ॥ 



১৮৪ সত্যার্থ প্রকাশ । 

ইন! গৌতম মহষি কৃত স্ভায়দর্শনের সূত্র । কর্ণ, ত্বক, চক্ষু জিহবা, আপ এবং 205 

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সুখ, দুঃখ এবং সত্যাসতা বিষয়ের সহিত সম্ধন্ধ হইলে যে 

জ্ঞান উৎপগ্গ হয় তাহা নিভ্রম হইলে উহাকে প্রত্যক্ষ কহা। যায় । এখানে বিচার কর৷ 

আবশ্যক যে ইন্দ্রিয় এবং মনের দ্বারা গুণেরই প্রত্যক্ষ হয় গুণীর হয় না। যেরূপ ত্বগাদদি 

চারি ইন্দিয় দ্বারা স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ জ্ঞান হওয়াতে আত্মাধুক্ত মনদ্বার! গুণবিশিষ্ট 

পথিবীর প্রতাক্ষ হইয়া থাকে তদ্রপ, এই সমস্তের এবং স্যপ্টি বিষয়ের রচন| বিশেষ 

প্রভৃতি ও জ্ঞানাদি গুণের প্রত্যক্ষ দ্বারা পরমেশ্বরেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । যখন 

আস্তা মনকে এবং মন ইন্দ্িয়দিগকে কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত করে অথবা চৌধ্যাদি ছুক্ষশ্ের 
কিন্বা পরোপকারাদি সংকার্য্যের বে সময়ে আরম্ভ কর! হয় তখন, জীবের ইচ্ছ। ও 

জ্ঞানাদি উক্ত ইষ্ট বিষয়ে আসক্ত হয়। সেই সময়ে আত্মার মধো ছুষ্ষশ্মীন্ুষ্টানে ভয়, 
শঙ্কা ও লজ্জ। এবং সকন্ধানুষ্ঠান জন্য নিভণকতা, নিঃশঙ্কতা ও আনন্দ এবং উৎসাহ 

উৎপন্ন হয় । ইহ! জীবাত্বা হইতে হয় না, পরম্থু পরমাস্থা হইতে হইয়া খাকে । যখন 

জীবাতু। শুঙ্ধ হইয়। পরমাত্মার ( বিষয়) বিচারে তৎপর হয়, তখন উভয়েরই প্রতাক্ষ 

হইয়া থাকে । মখন পরমেশ্খরের প্রত্যক্ষ হয়, তখন অনুমানাদি দ্বারা যে পরমেশ্বরের 
সান হইবে ভাহাতে সন্দেহ কি? কারণ কার্য্য দেখিয়াই কারণের মন্তমান হইয়। 

থাকে । (প্রশ্ন) ঈশ্বর কি ব্যাপক অথব। কোন দেশ বিশেষে অবস্থান করেন ? 

( উত্তর ) তিনি ব্যাপক । কারণ একদেশে অবস্থান করিলে সর্ববান্তধ্যামী, সর্বজ্ঞ, সর্বব 

নিয়ন্ত।, সর্নবক্ষ্টা, এবং সকলের কর্ত। ধর্তা ও প্রলয়কর্ত! হইতে পারেন না। অপ্রাপ্তশ 

কর্তার ক্রিয়! হইত পারে না। (প্রশ্ন ) পরমেশ্বর দয়ালু এবং নায়কারী হন বা না গ 
( উত্তর ) হী হন। ( প্রশ্ন ) এই ছুই গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ । ন্যায় করিলে দয়া এব' 
দয়া করিলে ন্যায় হইতে পারে না. কম্মানুসারে অধিকও নহে অথবা! ন্যুনও নে 

এরূপ স্বধ অথবা দুঃখ বিতরণ করাকে ন্যায় কহে এবং দণ্ড ন| দিয়া অপরাধীকে 

মুক্ত করাকে দয়া কহে । ( উত্তর ) ন্যায় এবং দয়া ইহ! কেবল নাম মাত্রে ভিন্ন. 
কারণ ন্যায় দ্বার। যে প্রয়োজন সিদ্ধ ভধ, দয়াবশতঃ দগুদ্বারাও সেই প্রয়োজনই সিদ্ধ 
হইয়। থাকে । যাহাতে মনুষ্য অপরাধ কবর্তঃ বন্ধ প্রাপ্ত না হইতে পারে এবপ পরের 

ছুঃখ মোচন করাকেই দয়া কতে । ভুমি দয়! এবং ন্যায়ের যে অর্থ করিয়াছ উহ 
প্রক্কৃত নহে । সবে যশ গুরুতর দুক্কাধ্য করিবে তাহাকে তাদৃশ গুরুতর দণ্ড দেওয়' 

আবশ্ক এব ইহাকেই নায় কহে। অপরাধীকে দণ্ড না দিলে দয়ার নাশ হুইয়! 
পড়ে , কারণ একজন অপরাধা দগ্্যকে ছাড়িয়। দ্রিলে সহস্র ধর্ম্াত্বা পুরুষকে কষ্ট 
দেওয়। হয়! এককে ছাড়িয়া পিয়। সহজ ধার্িকের কষ্ট প্রদান করিলে দয়! কিরূপে 
হইতে পারে? উক্ত দস্ত্যাকে কারাগারে রাখিয়া! পাপানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত করিলে 
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অথব। উত্ত দন্থ্যকে বিলাশ করিলে অন্য সহত্র মনুষ্যের উপর দয়! প্রকাশিত কর; 
হয় এবং ইহাকেই দয়! বলে। প্রেশ্ম) তবে দয়! এবং ন্যায় ছুই প্রকার শব্দ কেন হুইল £ 
উন্ত উভয়ের যদি অর্থ একই হইল তবে, ছুই শব্দ হওয়া বার্থ, এক শব্দই থাক। 
উত্তম ছিল। ইহাদ্বারা এই বিদিত হইতেছে যে দয়! এবং ন্যায়ের প্রয়োজন এক 

নহে। (উত্তর) এক অর্থের কি অনেক নাম এবং এক নামের কি অনেক অর্থ 

হয় না? (প্রন্ন) হইয়। থাকে | (উত্তর) তবে তোমার এ শঙ্কা কেন হইল ? (প্রশ্ন) 

সংসারে শুনিয়া থাকি এইক্ন্য। (উত্তর ) সংসারে সত্য এবং মিথ্য। ছুই প্রকারই 

স্ঠন। যায় পরম্থ, উহার বিচার দ্বারা নিশ্চয় করা নিজের কার্য € ও কর্তব্য )। দেখ 

ঈশরের পূর্ণ দয়া এই যে তিনি সকল জীবের প্রয়োজন সিদ্ধির জনা জগতে সমস্ত 

পদার্থ উত্পন্ন করিয়া দান দিয়া! রাখিয়াছেন, ইহাপেক্ষা আর অধিক কি দয়া হইতে 

পারে £ নায়ের ফলও প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে সুখ ও হুঃখের ব্যবস্থা দ্বার! 

অধিক এবং ন্যুনতানুসারে ফলের প্রকাশ হইয়া খাকে । এই উভয়ের এই মাত্র প্রভেদ 
যে মনে সমস্ত স্বখোশুপত্তির এবং হুঃখনাশের ইচ্ছা এবং 'ক্রয়াকে দয়া এবং বাহ চেষ্টা 

অর্থাত বন্ধন ছেদনাদি দণ্ড বিধানের নাম ন্যায় কহা যায় । সঞ্লকে পাপ এবং ছুঃখ 
হইতে পৃথক করাই উভয়েরই একমাত্র প্রয়োজন । (প্রশ্ন ) ঈশ্বর সাকার অথব! 
নিরাবার ? ( উত্তর ) নিরাকার ; কারণ সাকার হইলে বাঁপক হইতে পারে না এবং 

ব্যাপক না হইলে ঈশরের সর্ববজ্ঞত্বাদি গুণ গাকিতে পারে না, কারণ পরিমিত্ত 

বস্তুর গুণ কণ্ম ও স্বভাবও পরিমিত হইয়া থাকে এবং শীতোষ্: ক্ষুধা, তৃষা, রে।গ, 
দোষ, ছেদন, ও ভেদনাদি হইতে পৃথক হইতে পারে ন।। ঈশ্বর যে নিরাকার ইহা 
নিশ্চিত। সাকার হইলে তীহার নামিকা, কর্ণ ও চক্ষুরাদদি অবয়ব-নিন্মীত। দ্বিতীয় 

ঈশ্বর থাক! আবম্থক কারণ, সংযোগ দ্বার! উৎপন্ন হইলে সংযোগকর্ত। কোন 

নিরাকার চেতনের অবশ হওয়া উচিত। যদি কেহ বলেন ঈশ্বর আপনার ইচ্ছাতেই 

স্বয়ং আপনার শরীর নিম্মাণ করিয়াছেন তহা হইলেও ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে, 

শরীর নিন্মীণের পুর্ধধবে তিনি নিরাকার ছিলেন। স্ৃতরাং, পরমেশ্বর কখন শরীর 

ধারণ করেন ন৷ পরস্থ, নিরাকার হইয়া সমস্ত জগতের সুন্মম ণাঁরণ হইতে স্থুলাকার 

স্থষ্টি করেন । (প্রশ্ন ) ঈশ্বর সর্বশক্তিমান কি না 2 ( উত্তর ) হা তিনি সর্ববশক্তিমান্ ; 

কিন্তু তুনি সর্ব্বশক্তিমান্ শব্দের অর্থ যেরূপ মনে কর তক্রপ নহে। সর্বশক্তিমান শবের 

এই অর্থ যে তিনি আপনার কার্যে অর্থাৎ স্গ্ি, স্থিতি ও প্রলয়াদি এবং সকল জীবের 

পাপ পু্যের ব্যবস্থা করিতে কাহারও নিকট হইতে কিঞ্চিম্মাত্রও সহায়ত! লয়েন না” 

অর্থাৎ আপনার অনস্তসামর্থ্য দ্বারা নিজ কার্য পূর্ণ করিয়! থাকেন। (প্রশ্ন ) আমি 

এইরূপ মনে করি যে জীশ্বর যাহ। ইচ্ছা হয় তাহাই করেন, কারণ তাহার উপর 
ও রি 
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দ্বিতীয় কেহ নাই । (উত্তর) তিনি কি ইচ্ছা করেন? যদি তুমিবল যেতিনি 

সকলই ইচ্ছা করেন এবং করিতে পারেন তবে, আমি জিচ্জাসা করি যে পরমেশ্বর কি 

আপনাকে বিনাশ করিতে ব। অনেক ঈশ্বর স্থষ্ট্টি করিতে, অবিদ্ধান্ হইতে, এবং চৌধ্য ও 

বাভিচারাদি পাপকশ্ধ করিয়। ছুঃখিত হইতে পারেন 2 এই সকল কাধ যেরূপ ঈশ্বরের 

পণ, কম্ধন এবং স্বভাববিরদ্ধ হওয়ায় হইতে পারে না তক্রপ, তোমার কথিত যে ঈশ্বর 

যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পারেন ইহাও, হইতে পারে না। শ্রতরাং সর্বশক্তিমান 

শব্দের আমি যে অর্থ করিয়াছি উহাই প্রকৃত অর্থ । (প্রশ্ন) ঈশ্বর আদি অথব। 

অনাদি? (উত্তর ) অনাদি। যাহার কোন আদি কারণ অথবা ( পূর্বব ) সময় 

নাই তাহাকে অনাদি কহে। প্রথম সমুল্লাসে এই সকল অর্থ ব্যাখ্যাত হুইয়াছে, সেই 

স্থলে দেখিবে । (প্রশ্ন; পরমেশ্বর কি ইচ্ছা করেন £ (উত্তর) সকলের জন্য 

কল্যাণ এবং স্বথ ইচ্ছা করেন । পরস্ত উহা স্বতগ্ত্রতার সহিত করিতে হচ্ছ! করেন। 

পপি ব্যতিরেকে কাহাকেও পরাধীন করেন না । (প্রশ্ন) পরমেশ্বরকে স্ততি, প্রার্থনা 

এবং উপাসনা করা উচিত অথবা। নহে ? ( উত্তর ) কর! উচিত। (প্রশ্ন ) স্ততি প্রার্থন৷ 

করিলে কি ঈশ্বর জাপনার নিয়ম উল্লজ্ঘন করিয়া সৃতি এবং প্রার্থনাকারীর পাপ 

মোচন করিয়া থাকেন % (উত্তর) না। (প্রশ্ন) তবে স্ত্তি অথব। প্রার্থনা কেন করিবে ? 

( উত্তর ) উহা করিবার কল অন্যরূপ । ( প্রশ্ন) কির্ুপ? (উত্তর) ন্ত্রঠি হইতে 

ঈশ্বরের প্রীতি, এবং তাহার গুণ কম্ম ও স্বভাব দ্বার। নিজের গুণ কণ্ম ও স্বভাবের 

সংশোধন, প্রার্থনা হইতে নিরভিমানিতা, উত্সাহ এবং সাহ্বাব্য লাভ, এবং উপাসন। 

হইতে পরত্রক্দে কা এবং তাহার সাক্ষাত্কার হইয়! থাকে (প্রশ্ন ) ইহা! স্পষ্ট করিয়। 

বুঝাইয়া। দিউন , ( উত্তর ) যেষন £-_ 

সপর্্যগাচ্ছ্ক্রমকায়মব্রণনমন্্রীবির” শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ । 
কবিষ্মনীষী পরিভূঃ স্বয়স্ূর্যাথাতথ্যতোর্থান্ 

ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভযঃ 

যজুং । অঃ ৪8০1 মং ৮॥ 

( ঈশ্বরের স্তরতি ) এ পরামাস্মা কল বস্তুতে ব্যাপক, শীত্রকারীা, অনস্ত বলবান্ 

“দ্ধ, সর্বজ্ঞ, সকলের অস্তধ্যামা, সর্ব্বোপরি বিরাজমান, সনাতন এবং স্বয়ংলিক্ধ, তিনি 

স্বয়ং জীবাদি সনাতন অনাদি প্রজাদিগকে আপনার সমাতন বিষ্তা দ্বার। বেদ প্রকাশ 
রুরতঃ অথবোধ কবাইতেছেন হত্যাদিকে সগ্ুপস্ত্রতি কহে । অর্থাৎ যে সকল গুণের সহিত 
পরমেশখরের স্তন কর! ধায় স্তাহাকে সগ্ুণস্ততি কহে। ( অকায়) অর্থাৎ তিনি কখন 
কারীর ধারণ বা জন্মগ্রহণ করেন না এবং ইহাতে ফিদ্রি অথবা নাড়া আদি বন্ধন নাই, 
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তিনি পাপাচরণ করেন না, তাহাতে ক্লেশ, ছুঃখ অজ্ঞান নাই, ইত্যাদিরূপ রাগ ছ্বেষাদি 

যে সকল গুণ হইতে তীহাকে পৃথক্ মনে করিয়। স্তি কর! যায় তাহাকে নিগুণত্তি 

কহে। ই্হা দ্বারা আমাদিগের নিজ নিজ গুণ কণ্ম ও স্ভাবও স্থির করিতে হইবে। 

অর্থাৎ তিনি যেমন গ্যায়কারী নিজেও ভাদৃশ নায়কারা হইবে ! অগ্যথ! কেবল “ভাটের” 

গ্যায় পরমেশ্বরের গুণকীর্তন করিতে থাকিবে অথচ নিজের চরিত সংশোধন করিবে না 

এরূপ স্মলে স্তুতি কর! বার্থ । প্রার্থনা £- 

যাৎ মেধাৎ দেবগণাঃ পিতরশ্চোপামতে । তয়ামামদ্য 

মেধয়াইগ্নে মেধাবিনৎ কুরু স্বাহা ॥ ১ ॥ 
যু । অঃ ৩২ । মঃ১৪॥ 

তেজোহনি তেজোময়ি ধেহি। বীর্যযমনি বীর্য্যৎ ময়ি 

ধেহি। বলমসি বলৎ ময়ি ধেহি। ওজোইন্তো জে ময়ি 

ধেহি। মন্ুরসি মন্থযুৎ ময়ি ধেহি । সহোইসি মহো 

ময়ি ধেহি ॥ ২॥ 81 অঃ ১৯7 মঃ ৯॥ 

যজ্জাগ্রতো৷ দৃরমুদৈতি দৈবনুত স্ুপ্তস্থয তখৈবৈতি ॥৩। 

২ জ্যোতিষাঁ জ্যোতিরেকন্তন্মে মনঃ শিব 

সন্কপ্পমন্ত্র॥ যেন কর্মাণ্যপসো মনীষিণো যজ্ঞে কম্বন্তি 

বিদথেষু ধীরাঃ । যদপূর্বৎ যক্ষমন্তঃ প্রজানাৎ তন্মে মন$ 
শিবসঙ্কপ্পমন্ত ॥ ৪ ॥ 

যৎ প্রজ্ঞানমুতচেতো ধৃতিশ্চ যজ. জ্যোতিরন্তরস্বতং 
প্রজান্ু যম্মান্নঘখতে কিঞ্চন কন্ম ক্রিয়তে, তন্মে মনঃ 

শিবসককণ্পমস্ত ॥ ৫॥ 

যেনেদৎ ভূতৎ ভূবনৎ ভবিষ্যৎ পরিগৃহীতা স্বতেন 

সর্ঘম। যেন যজ্ঞন্তায়তে সপ্ত হোতা তন্মে মনঃ শিব- 

সঙ্কপ্পমস্ভ ॥৬৩॥ 

যন্মিনুচঃ সাম যজুশ্ষি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত রথনাভাবি- 
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বারাঃ। যষ্মিশ্চিত্তৎ সর্থমোতং প্রজানাৎ তন্মে মনঃ 

শিবসঙ্কপ্পমন্তত ॥ ৭॥ 

স্বারধিরশ্বীনিব যন্মনুষ্যান্নেনীয়তেহভীশুভিরবাজিনং- 

ইব। হৃৎপ্রতিষ্ঠৎ যদজিরৎ জবিষ্ঠৎ তন্মে মন: শিবসঙ্কণ্প, 
মস্ত ॥৮। যজুৎ। অঃ ৩৪। ম১১।২। ৩81৫1 ৬॥ 

হে অগ্নলে! অর্থাৎ প্রকাশন্ব্ূপ পরমেশ্বর ! বিদ্বান জ্ঞানী এবং যোগিগণ যে 

বুদ্ধির উপাসনা করেন আপনি. কৃপা করিয়া এই বর্তমান সময়ে আমীয় সেই বুদি 

প্রদান করুন। আপনি প্রকাশম্বরূপ হয়েন অতএব আমার প্রতি কূপ! করিয়! প্রকাশ 

বিস্তার করুন আপনি অনস্ত পরাক্রমযুক্ত অতএব কৃপাকটাক্ষ করতঃ মামার 

প্রতি পুর্ণ পরাক্রম বিধান করুন। আপনি অনন্তবলযুক্ত মহএব আমাকেও বল 

প্রদান করুন। মাপনি অনস্ত সামর্থাযুক্ত অতএব আমাকে পুর্ণ সাধ্য প্রদান করুন । 

আপনি দুক্ধশ্মের উপর এবং ছুক্তপ্মকারীদিগের উপর এক্রোধকারী হয়েন, এজন্য 

শামাকেও তদ্রুপ করুন । সাপনি নিন্দ।, স্ততি এবং স্বাপরাধীদিগের প্রতি ক্ষম। করেন; 

কপ! করিয়া আমাকেও তত্রপ ক্ষমাশীল করুন । হে দয়ানিধে! আপনি কৃপা বশ 

আমার মন মখন জাগ্রুৎ অবস্থায় দূর দূর স্থানে গমন করে এবং দিব্য গুণযুক্ত থাকে, এবং 

সুপ্তাবস্থায় সুযুপ্তি প্রাপ্ত হয় অথব। স্বপ্রে দূর গমনের তুল্য বাবহার করে। তখন সকল 

প্রকাশকের প্রকাশক ! আমার মন শিন সঙ্থল্পকারী হউক অর্থাৎ মাপনার এব: অপর 

প্রাণীদিগের প্রতি কল্যাণ সঙ্কল্লকারী হউক এবং কাহারও হানি করিবার ইচ্ছাবুক্ত ন! 
হউক । হে সর্ব্ান্তরর্ধ্যামী, যাহা দ্বারা ক্রিয়ানিষ্ঠ ধৈর্য্যযুক্ত বিভ্বানগন জজ এবং 
যুদ্ধাদি কার্য করিয়া থাকেন সেই অপুর্ব সামর্থাযুক্ত, পুজনীয় এবং অধন্ম ত্যাগ 
করিবার ইচ্ছাযুক্ত হইব অধপ্মকে সদ! পরিত্যাগ করুক ৷ যাহা উৎকষ্ট জ্ঞানযুক্ত 

অপরের জ্ানদায়ী ও নিশ্চগ্সান্তাক বুত্তিবিশিষ্ট, যাহ! প্রজাদিগের অন্তরে প্রকাশনুক্ত 

ও নাশরহিত, এবং যাহা ব্যতীত কেহ কোন কার্য করিতে পারে না, তাদৃশ (সামার ) 

মন শুদ্ধ গুণের ইচ্ছা করিয়া দুষ্ট গুণ হইতে পৃথক্ থাকুক। হে জগদীশ্বর! বা 
দ্বারা সমস্ত যোগিগণ সমস্ত ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ধমান ব্যবহার জানিতে পারেন, যাহা 

নাশরহিত জীবাত্মাকে পরমাজ্মার সহিত মিলিত করিয়া সর্ববপ্রকারে ত্রিকালঙ্জ করে, 
যাহা দ্বারা ক্গানক্রিয়া উতপন্ন হয় এব' পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয়, বুদ্ধি, ও আাল্সা যুক্ত থাকে 
এবং ধাহা যোগরপ যজ্ঞের বুদ্ধ সম্পাদন করে, তা?শ (আমার ) মন ধোগবিজ্ঞানধুক্ত 

হইয়! অনিষ্ঠাদি র্লেশ সকল হইতে পৃথক্ থাকুক্। হে পরমবিদ্বান পরমেশখর ! আপ- 
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নার কপ! বশতঃ রথনাভিতে যেরূপ আর। সংলগ্ন গাকে তজ্রপ যাহাতে খথেদ, সাঁমবেদ 

যজুবের্ধদ এবং অখর্ববেদও প্রতিষ্ঠিত আছে এবং যাহা! দার! সর্বব্, সর্ববন্যাপক, 

প্রজাদিগের সাঙ্গ চিত্ত এবং চেতন বিদিত হয় তাদৃশ ( আমার ) মন অবিষ্ভার অভার- 

যুক্ত ভ্ইয়া সর্বদ' বিস্াপ্রিয় রক । হে সববনিযন্ত। ঈশ্বর ! লাগাম দ্বারা আম্ম যেরূপ 

আর্রবা হখনিয়স্তা সারথি কর্তৃক অশ্ব যেরূপ চালিত হয় তদ্ধপ যাহা মনুষাদিগকে 

( অতিশয় ) ইভম্ততঃ চালিত করিয়া থাকে এবং বাহ! হদয়ে প্রতিষ্ঠিত, গতিমান্ এবং 
ন্যস্ত বেগবান্, তাদৃশ (আমার ) মন ইন্দ্রিযদিগকে রোধ করতঃ সর্বদা ধধ্মাপাপে 

চালিত করুক; মাপনি এইরূপ কপ! করুন | 

অগ্নে নয় শপথ রায়েহঅস্মান্ বিশ্বীনি দেব বয়ুনানি 

বিদ্বান। যুযোধ্যম্মর্জুন্থরাণমেনো৷ ভূঁয়িষ্ঠাৎ তে নমউন্তিৎ 

বিধেম। যজুঃ। অঃ ৪০1 ম3১৩॥ 
চে স্বখদাতা স্বপ্রকাশম্বরূপ এনং সর্বজ্ঞ পরমাত্মন্ ! আপনি আমাদিগকে শ্রেষ্ঠমাগ- 

সম্পূর্ণ প্রজ্ঞান প্রাপ্প করাইবেন এবং আমাদিগেক বে সকল কুটিল পাপাচরণরূপ মার্গ 

আছে টহ। পৃথক করিবেন বলিয়া! আমরা নঅতাবে আপনার হানেক স্ততি করিতেছি । 
আপনি আমাকে পবিত্র করুন 

মানে! মহান্তমুত মা নোইঅর্ভকৎ মান উক্ষস্তমৃত ম। 
ন উক্ষিতম্ । মা নো বধীঃ পিতরৎ মোত মাতরৎ মা নঃ 
প্রিয়াস্তন্বে রুদ্র রীরিষঃ ॥ যজ 3 অঃ ১৬ মঃ ১৫। 

হে রুদ্রে' ( দুষ্টদিগের ছুঃখন্বরূপ পাপের ফল প্রদান করতঃ “রাঁদন উৎপাদনকারী) 

জাপনি শ।মার সন্ধন্ধীয় মহৎ এবং নীচ জনকে, সম্ভান, পিতা, মাতা, প্রিয় বন্ধুবর্ণ 

এবং “রীরকে বিনাশ করিবার জন্য (কাহাকেও) প্রেরিত করিবেন না । যাভাতে আমি 

গাপনায় নিকট দণ্ডনীয় না হই, তত্রপ মার্গে আমাকে চালিত করন 

অসতো মা সদগময়, তমসো মা জেটাতিগময়, ম্বত্যো- 

ামতৎ গময়েতি ॥ শতপথ ব্রাঃ। ১৪। ৩।১। ৩০ ॥ 
কষে পরমগ্ডরু পরমেশ্বর ! সাপনি আমাকে অসং মার্গ হইতে পৃথক্ করিয়া সম্মা্গ 

প্রাপ্ত করুন, অনিষ্ঠান্ধকার নিবারণ করিয়! বিষ্ভারূপ সুধ্যকে প্রাপ্ত করান, এবং স্বত্যু 

রোগ হইতে পৃথক্ করিয়। মোক্ষানন্দরূপ অস্থত প্রাপ্ত করুন! আর্থাৎ যে যে দোষ 

অথব। দুণ্ডণ হইতে পরমে শরকে এবং আপনাকে পৃথক্ মনে করিয়া! পরমেশরের প্রার্থনা 
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করা হয় উহা বিধিনিষেধানুসারে সগ্তণ ও নিগুণ প্রার্থন। হইয়। থাকে । মনুষ্য ষে 

বিধয়ের জন্য প্রার্থন। করিবে তাহ। সেইরূপে করিবার প্রধত্ব করিতে হইবে অর্থাৎ যদি 

সর্ববোত্বম বুদ্ধি প্রাপ্তির জন্য পরমেশ্বরকে প্রীর্ঘন। করা যায়, তবে উহার জদ্য যথাসাধ্য 

প্রবণ করিতে হইবে অর্থাৎ আপনার পুরুষার্থের পর প্রার্থন! করা উচিত এবং পুরুষাথ 

বিনা কোন প্রার্থনা করিলে পরমেশ্বর ভাহ। স্বীকার করেন না, যেরূপ “হে পরমেশ্বর ! 

ভুমি আমার শরক্র নাশ কর, জানাকে সর্ববাঁপেক্ষ। মহৎ কর, আম।রই প্রতিষ্ঠা হউক 
এবং সকলে অ।মার অধীন হউক” ইত্যাদি! কারণ দুই শক্রুই পরস্পরের নাশের জন 

প্রার্থনা করিলে পরমেশ্বর কি উভয়েরই নাশ করিবেন £ যদ্ধি কেহ বলেন যে যাহার 

প্রেম অধিক তাহারই প্রার্থন। সফল হয়. তাহা হইলে আমিও বলিতে পারি যে যাহার 

প্রেম ন্যুন হইবে উহার শক্রুরও নুন নাশ হওয়। উচিত। এইরূপ মূর্খতা বশতঃ প্রার্থন' 
করিতে কেহ হয়ত এপ প্রার্থনা করিয়া বসিবেন যে "হে পরমেশ্বর ! তুমি আমার জন্ 

অন্ন প্রস্তুত করিয়া তোঞ্গন কর1ও. আমার গৃহের মংজ্জন। কর, আমার বন্ত্র ধৌত কর 
এবং আমাব ক্ষেত্রবাটিকা করিয়! দা” ইত্যাদি । এইব্পে পরমেশ্বরের উপর নির্ভর 

করিয়! যে আলম্ত বশত: নিশ্চেষ্ট থাকে সে মহামূরখখ । কারণ পুরুষাথ করিবার জন্য 
পরমেশ্বরের যে আভন্তা আছে মে তাহা উল্লঙঘন করে সে কখন স্থখলাভ করিতে 

পারে শা ॥ যেমখ ৫ 

কুর্বনেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতণ্ সমাঃ ॥ 
ডি, | অঃ 8০ মই ২ ॥ 

পরমেখর আঙ্গগ করিতেছেন যে মনুষ! শত বর্ষ পর্য্যস্ত অর্থাত যতদিন জশিবিত 
থাকিবে ততদিন কর্ম করতঃ ভীবনের ( নাচিয়া থাকিবার ) ইচ্ছ। করিবে, কখন আলম্ম- 
পরতন্ত্র হইবে ন। । দেখ, স্থষ্টিমধ্যে যত প্রাণী অথব! অপ্রাণী আছে উচ্ভারা নিজ নিজ 
কণ্ম ও যত্ত বলেই অবস্থান করিতেছে পিপীলিক! প্রভন্তিও সর্বদা গ্রযত্র করে. পৃথিবী 
আদ গ্রহ (উপগ্রহগণ ) সর্ব! চলিত থাকে, 'এবং বুক্ষার্দ । পধ্যস্ত ) সর্ববদ। বুদ্ধি 
ও কম প্রাপ্ত হয়। মন্তষোরও এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা কর্তৃব্য। পুরুার্থ কারা ( পুরুষ. 
ক'র সম্পন্ ) পুরুষের যেমন অপরেপ সাহাযা করিতে পারে, তদ্রপ ঈশ্বও ধন্মান্ুসারে 
পুরুষার্থকারা পুরুষের সহায়ত। করিয়া খাকেশ । যেমন কাধ্যকারা পুরুষকেই ভূ] 
নিষুস্ত কর। যায় পরম্থ আলস্তপর-ুস্্রকে কর যায় না. এসং ( যেরূপ ) দর্শনের ইচ্ছা যুক্ত 
নেত্রবান্ পুরুষকেই প্রদর্শন করান হয় ও শন্ককে করান হয়না, তন্রপ পরমেশ্থরও উপকার 
করিব'র ; উপযোগী ) প্রার্থনাতেই সাহায্য করেন ও হানিকারক কার্যে সহায়ত। 
করেন ন।। ( অর্থও) যদি কেহ গুড় মিষ্ট কেবলমাত্র একথ। মুখে বলেন তাহ হইলে 



সপ্তম পমুলাস। ১৯১ 

তাহার কখন গুড় প্রাপ্তি অথব| তাহার ( মিষ্ট) স্বাদ লাভ হয় না, কিন্তু যে প্রযড় 
করে ভাহারই শীঘ্র শথবা বিলন্দে গুড় প্রাপ্তি হয় (জানিবে )। এক্ষাণে তৃতায় 
উপাসনা $-- | 

সমাধিনিধূ তমলস্য চেতসো৷ নিবেশিতস্যাত্বনি .যৎ 
সুখৎ ভবেৎ। ন শক্যতে বর্ণ ফিতুৎ গিরা তদা স্বয়ন্তুদন্তঃ- 
করণেন গৃহ্যাতে ॥ 

ইহা উপনিষদের বচন। যে পুরুষের সমাধিযোগ বশত; অবিদ্ভাদি মল নষ্ট হইয়া 

গিয়াছে এবং যে আত্মস্থ হইয়! পরমাত। বিষয়ে চিন্ত সংলগ্ন করিয়াছে, এরূপ লোকের 

পরমাত্মযোগ নশতঃ যে স্খ (প্রাপ্তি ) হয়, তাহা বাক্য দ্বার। বর্ণন কব! যায় না, যেহেতু 

জাবাত্ম। স্বীয় অন্তঃকরণ দ্বারাই উক্ত শানন্দ এনুভভব করিতে সমর্পন হন। উপাসন। 
-শন্দের অর্থ সমীপস্থ হওয়া । ষ্টাঙ্গ যোগ দ্বার! পরমাত্মার সমীপস্য হইতে এবং 
তাহাকে সর্ববাপী ও সর্ধধাস্তধ্যামীরূপে প্রতাক্ষ কবিতে যে যে কার্মা করা প্রষোজন 

'নগুসমস্ত করা আবশ্টক । অর্থাৎ £-- 

তত্রাহুহিৎস। সত্যান্তেয় ব্রহ্মচর্যযাপরিগ্রহী যমাঃ ॥ 
যোগদর্শন সাধনপাদে । সুই ৩০ । 

ইহ। পাহ্ল যোগশাপ্রের সূত্র. যিনি উপাননা আরম্ত করিতে ইচ্ছ। করেন, 

তিনি সর্বাগ্রে গহিংসা সাধন ) করিবেন অর্থাও সকলের সহিত বৈর ( ভাব ) পরি- 

ত্যাগ কবিয়া সর্ণবদা সকলের উপর প্রীতি প্রকাশ করিবেন সত্য কহিবেনঃ মিথ্য। 

বলিবেন না, চৌধ্য করিবেন না, সত্য ব্যবহার করিবেন, জিতেন্দ্রিয় হইবেন, লম্পট 

হইবেন শ। এবং নিরভিমানী হইয়। কখন অভিমান করিবেন না। এই পঞ্চ প্রকার 

যম মিলিয়। উপাসন। যোগের প্রথম অঙ্গ হহয়া থ!কে। 

শৌচ সন্তোষ তপঃ ্বাধায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ 
যোগশাঃ সাধনপাদে | সুঃ ৩২ ।॥ 

রাগ দ্বেষ পরিহার £করিয়া অন্তরে এবং জলাদি দ্বারা ব'চ্চিরে পবিত্র গাকিবে, 

দ্ান্ুসারে পুরুধার্থ ( পুরুষকার ) করতঃ লাভে প্রসন্নহ! অগবা হানিতে অপ্রসন্নতা। 

প্রকাশ করিনে না, প্রসন্ন হইয়া আালম্য তাগ করতঃ পুরুষার্থ করিবে । সখ ও ছুঃখ 

সর্ধ্ধদা সহ করিবে, ধর্দেরই অনুষ্ঠান করিবে ও অধশ্মের অনুষ্ঠান করিবে না. সব্ব্বদা 

সত্যশ*'ন্ত্র পড়িবে এনং পড়াইবে, সং পুরুষের সঙ্গ করিবে, ৯” এই পরমেশরের 

নামের গর্থ বিচার করিয়া প্রতিদিন ? ইভার ) জপ করিবে এবং পরমেশখ্বরের গতি 



১৭৯২ সত্যার্থ প্রকাশ । 

আজ্ঞানুকুল হইয়! ( তাহাতে ) স্বীয় আত! সমর্পিত করিবে! এই পাচ প্রকার নিয়ম 

মিলিয়া উপাসনা যোগের দ্বিতীয় অঙ্গ অভিহিত হয়। ইহার পর ছয় অঙ্গ বিষয়ে 
যোগশান্ত্র অথবা খখেদাদি ভাষ্ভূমিকার (% ) দেখিতে হইবে । উপাসনা! করিবার 
তআবশ'ক হইলে শুদ্ধ নিজ্জন দেশে যাইয়।, আসন বিস্তার করতঃ প্রাণায়াম করিয়া 
বাহাবিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত করিয়া নাভিপ্রদেশ বা হৃদয় কিম্বা কর্ণ, নেত্র, 
মস্তকের শিখ প্রদেণ বা ব্রহ্মরন্র অথব! পৃষ্ঠদেশের মধাস্থত অস্থিতে মনকে স্থির কর5ঃ 
নি আত্মা এবং পরমাত্বার বিষয় বিচার বিবেচনা করিয়া পরমাত্মায় মগ্ন হইয়া সংযমী 
হইবে। যে যোগী এইরূপ সাধন করে তাহার আত্মা এবং অন্তঃকরণ পবিত্র হইয়! 

সতে পূর্ণ হইয়। থাঁকে এবং প্রতিনিয়5 জ্ঞান ও বিজ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়া মুক্তি পর্যান্ত প্রা্চ 
হয়। £য অস্ট প্রহরের মধ্যে এক ঘন্টাও এইরূপ ধ্যান করে মে সর্বদা উন্নতি প্রাপ্ত 
হয়। এস্থলে সর্ববজ্ঞাদি গুণের সহিত পরমেশ্বরের উপাসনাকে সগ্ুণ এবং দ্বেষ, রূপ, 
রস, গন্ধ ও স্পর্শাদি গু৭ হইতে পৃথক্ মনে করিয়া অতি সৃক্ষম আত্মার অন্তরে ও বাহিরে 
ব্যাপক পরমেশ্বর দুঢ়চিস্ত হওয়াকে নিগুণ উপাসন: বলা যায়। ইহার ফল এই যে 
শীতার্ত পুরুষের যেরূপ অগ্নি সমীপে বাইবামাত্র শী নিবৃত্তি হয় তন্রপ পরমেশ্বরের সমাপ 
প্রাপ্ত হইবামাত্র মনুষ্যের সমস্ত দোষ ও দুঃখ নিবারিঠ হইয়া পরমেশ্বরের গুণ, কম্মম 
ও স্বভাবের ম্যায় জাবাত্ম(র গুণ. কর্ন ও স্বভাব পবিত্র হইয়! যায়। এইজন্য পরমেশ্বরের 
স্কৃতি. প্রার্থনা এবং উপাসন। কর! মধশ্ঠ কর্তব্য । ইহার ফল এইবূপে পৃথক প্রাপ্তি 
হইবে, পরস্ত আত্মার বল এতদূর বৃদ্ধি পাইবে যে দুঃখ পাইলেও পর্বতের সমান 
অবিচলিত ও অব্যাকুল হইবে এবং সকল প্রকার কষ্ট বা তাপ সহ্য করিতে সমর্থ 

হইবে! ইহা কি সামান্য কথা ১ যে পরমেশ্ররে স্তুতি, প্রার্থন! এবং উপাসনা করে না, 
নে কৃতত্প এবং মহ্ামূর্খ ; কারণ যে পরমাঝ্া এই জগতের সমস্ত পদার্থ জীবদিগের 
সখের জন্য প্রদান করিয়াছেন তীহার গু৭ বিস্যৃত হওয়! অথবা ঈশ্বরকে ত্বীকার না 
করা কেবল কৃতস্বত। এবং মূর্খতা মাত্র । (প্রশ্ন) যখন পরমেশ্বরের করণ ও নেত্রা্ি 
ইন্দ্রিয় নাই তখন তিনি উক্ত ইন্দ্রিয়াদির কার্ধ্য কিরূপে করিতে পারেন ৮ (উত্তর ) £-. 

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃস শৃখোত্য- 
কর্ণ। সবেত্তি বে্ধং নচ তম্যাস্তি বেত! তমানহুরগ্রাৎ 
পুরুষৎ মহান্তম্ ॥ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ অঃ ৩। মঃ ১৯॥ 

পরমেশ্বরের হস্ত নাই ভথচ তিনি গাপনার শক্তিরূপ হস্ত দ্বারা সকলেরই রচন! 
করেন এবং সকল বস্ত গ্রহণ করিয়! থাকেন। চরণ নাই অথচ তিনি বাঁপক হইয়া 

০০০ সদ 

বি 

* খথেদাদি ভ।ষভূমিকায় উপাসন! বিষয়ে ইহার বর্ণন আছে। 
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সর্বাপেক্ষা বেগবান্ হয়েন, চক্ষুর গোলক নাই, অথচ সকল পদার্থ ই তিনি যথাবশু দর্শন 

করেন, শ্রাত্র নাই অথচ কল কথাই তিনি শ্রবণ করেন এবং অন্তঃকরণ নাই অথচ 

সমস্ত জগতকে জানিতে পারেন ॥ অবধির সহি তাহাকে জানিতে পারে এমন কেহই 

নাই। তাহাকে লনাতন, সর্বশ্রেষ্ঠ, ও সর্বব বিষয়ে পূর্ণ পুরুষ বলা যায়। তিনি ইক্দ্রিফ 
এবং অন্তঃকরণের কার্য নিজ সামথ্য দ্বারা করিয়া থাকেন। (প্রশ্ন) অনেক লোকে 
তাহাকে নিক্ষ্িয় এবং নিগুণ বলেন ! ( উত্তর ) £-- 

ন তস্য কাষ্যৎ করণঞ্চ বিচ্ভতে নততৎসমশ্চাভাধিকশ্চ 
দৃশ্যতে । পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রুয়তে স্বাভাবিকী 
জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ । অঃ ৬। মং ৮। 
পরমেশ্বরের কোন € তদ্রপ ) কার্ধা অথবা! তাহার করণ অর্থাৎ সাধকতম অন্যের 

মপেক্ষিত নহে, কেহ তাহার তুল্য মথব। তাহার অধিক নাই। ভাহার সর্বেবশুম 
শক্তি অর্থাৎ যাহাতে অনন্ত জ্ঞান অনন্ত বল এবং অনন্ত ক্রিয়া বর্তমান আছে তাহা 

উহ্থাতে স্বাভাবিক অর্থাৎ সহজ ভাবাপন্ন ইহাও শুনা যায় । পরমেশ্বর নিক্ষিয় হইলে 

জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, এবং প্রলয় করিতে পারেন না । এইজন্ তিনি বিভু হুইয়াও 
চেতন এ কারণ ভাহাতে ক্রিয়াও আছে! (প্রশ্ন) তিনি যে ক্রিয়া করেন, তাহা 

মস্তবিশিষ্ট অথবা অনস্ত হইয়া! থাকে ? (উত্তব) যে পরিমাণ দেশে এবং কালে 

ক্রিয়া করা উচিত মনে করেন তিনি, সেই পরিমাণ দেশ ও কালে ক্রিয়া করিয়৷ থাকেন, 

হাহার অধিক অথব! ন্যুন করেন না, যেহেতু তিনি বিদ্ধান্। (প্রশ্ন) পরমেশ্বর 

স্বয়ং নিজের অস্ত জানেন অথবা জানেন না? (উত্তর ) পরমাত্ম। পুর্ণজ্ঞানী। জ্ঞান 

ভাহাকেই কহে দ্বার যে বস্ত্র যেমন তাহাকে তদ্রুপ জানা যায়, অর্থাৎ যে পদার্থ 

যে প্রকার তাহাকে সেই প্রকার জানার ন।ম জ্ঞান। পরমেশ্বর স্বয়ং অনস্ত সুতরাং 

তিনি নিজগুণকে অনস্তরূপে জানাই তাহার জ্ঞান । তদ্বিরুদ্ধ অজ্ঞান অর্থাৎ অনন্তকে 

সাস্ত অথর। সাস্তকে অনস্ত জানাকেই ভ্রম কহে । “ষথার্থদর্শনং জ্ঞানমিতি” যাহার 

যেরূপ গুণ কণ্ম ও স্বভাব, তৎপদার্থকে ত্জ্রপ জানা এবং মনে করাকেই জ্ঞান এবং 

বিজ্ঞান কহে এরং তদ্বিপরীতকে অজ্ঞান কহে। এইজন্য £__ 

ক্রেশ কর্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃ্ঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। 
যোগ সূঃ ॥ সমাধিপাদ সূঃ ২৪ | 

যিনি অবিস্ভাদি ক্লেশ, কুশল, অকুশল, ইষ্ট, অনিষ্ট এবং মিশ্র কলদায়ক কর্মমবাসনা 

৫ 
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হইতে পৃথক্, ( এবং যিনি ) সেই জীব হইতে বিশিষ্ট পুরুষ ভ্াাকেই ঈশ্বর কহে । 

€ প্রশ্ন ) ১৮ 
ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ ॥ সাৎ অঃ ১। সৃও১২॥ প্রমাপাভাবানর 

তৎসিদ্ধিঃ ॥২॥ সাৎ অঃ ৫1 সুঃ ১০ ॥ ্ ন্ধাভা খান্নাইমানমূ ॥ 
৩॥ সাং অঃ &। সুং ১১ ॥ 

প্রত্যক্ষসাধ্য নহে বলিয়। ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় না ॥ ১ ॥ কারণ যখন প্রত্যক্ষ দ্বার! 

তাহার সিদ্ধি হয় না, তখন অনুমানাদি প্রমাণ সম্ভবে না ॥২॥ ব্যাপ্তি সম্বন্ধে হয় 

ন। বলিয়। অনুমান হইতে পারে না। এবং প্রশ্াক্ষানুমান হয় না বলিয়। তাহার শব্দ 

প্রমাণাদিও হইতে পারে না। এই সকল কারণ বশতঃ ঈশ্বরসিদ্ধি হইতে পারে না ॥ 

৩॥ (উত্তর) এমস্থলে ঈশ্বর সিদ্ধি প্রত্াক্ষ প্রমাণ বিষয়ক নহে এবং ঈশ্বরও জগতের 

উপাদান কারণ নহেন, হিনি অন্যা পুরুষ হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ সর্ধধত্র পুর্ণ বলিয়। পর- 

মাঝ্মার নাম পুরুষ; এবং শরীরে শয়ন করে বলিয়া জীবেরও নাম পুরুষ হইয়া থাকে 
কারণ, এই প্রকরণেই কথিত হইয়াছে যে ১৮ 

প্রধানশক্তিযোগাচ্চেৎ সঙ্গাপত্তিই ॥ ১ ॥ 
সত্তামাত্রাচ্চেৎ সর্বেশ্বধ্যম্ ॥ ২॥ 
শর্ণতরপি প্রধানকাধ্যত্বস্ত ॥ ৩ ॥ 

সাং অ3৫1 সুঃ৮।৯। ১২ 
পুরুষে প্রধানশক্তির যোগ হইলে পুরুষে সঙ্গাপত্বি হইয়া যায় অর্থাত প্ররুতি 

যেরূপ সূন্ষারূপে মিলিহ হইয়া কাম্যরূপ স্কুলে সঙ্গত হইয়াছে, তক্রপ পরমেশ্বরও স্মুল 
হইয়! পড়েন । এইক্ষন্য পবমেশ্বর জগছের উপাদান কারণ নহেন কিন্ত নিমিস্ত কারণ ॥ 

১॥ চেতন হইতে জগতের উত্পত্তি হইলে. পরমেশর যেরূপ সমগ্র্রৈশর্্যযুক্ত, সংসারেও 

তক্জপ সর্বশ্র্যের যোগ হওয়। আবশ্টক । কিন্ত প্রকৃত পক্ষে তাহা নছে। এইজন্য 

পরমেশ্বর জগতের উপাদান কারণ নচ্চেন কিন্তু নিমিত্ত কারণ ॥ ২ ॥ কারণ উপনিষদ্গের 

প্রধানকেই জগতের উপাদান কারণ কথিত হইয়া্চে। যথা ১-_ 

অজামেকাৎ লোহিতশুক্লকঞ্কাৎ বহবীঃ প্রজাঃ স্তজ- 
মানাৎ সরপাঃ ॥ ৩ ॥ 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ অঃ ৪ | মং ৫॥ 
জঙন্মরহিত, সঙ্গ, রজঃ, এসং তমোবরপ প্রক্তি স্বরূপাকার দ্বার! লন্তপ্রক্লারূণ হইয। 
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থাকে অর্থাৎ প্রকৃতি পরিণামিনী হইয়৷ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। পুরুষ অপরিণামী 
হওয়াতে কখন অন্যরূপ হয় না এবং সর্বধদ! কুটস্থ ও নির্বিবকার থাকে । এইজন্য 
কপিলাচাধ্যকে যে অনীশ্বরবাদী কহে সে নিষ্চেই অনীশ্বরবাদা, কপিলাচাধ।, নহেন। 

মীমাংসার “ধন ও ধন্ক্মী” সম্বন্ধ হইতে এবং বৈশেষিক ও ন্যায়ের “আত্মন্” শব্ব হইতে 
প্রমাণিত হয় যে ইহারা কর্দাপি অনীখরবাদী নহেন কারণ যিনি সর্ববুত্বা দিংশ্রযুক্ত 

এবং “অততি সর্ধ্বত্র ব্যাপ্রোতীত্যাত্মা” যিনি সর্বত্র ব্যাপক সর্পবিজ্বস্বা দ্িধর্শ্যুক্ত এবং 

সকল জীবের আত্মাস্বর্ূপ তাহাকে, মীমাংসা বৈশেষিক এবং ন্যায় দর্শনে “ঈশ্বর” বলিয়া 

স্বীকার করেন । (প্রশ্ন ) ঈশ্বর অবশার গ্রহণ করেন অথব। করেন না? (উত্তর) না। 

কারণ “অজ একপাত” *সপর্য্যগাচ্ছ-ক্রমকায়মূ” ইত্যাদি যজূর্বেবদের বচন হইতে সিদ্ধ 
হইতেছে যে পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন না। (প্রশ্ন) 2 

যদ! যদ হি ধর্মস্থয গ্লানির্ভবতি ভারত । অস্ভ্যু্থানম- 
ধর্মস্ত তদাত্মানৎ সুজামাহম্ ॥ ভঃ গীঃ। আঃ ৪ শ্সোঃ ৭ ॥ 

ভগবান্ শ্রাকৃষ্ কহিতেছেন যে, যখন যখন ধনম্মের লোপ হয় তখন তখনই আমি 

শরার ধারণ করি । (উত্তর) প্রথমতঃ এ ণচন বেদবিরুদ্ধ বলিয়া, প্রমাণ হইতে পারে 

না। পরস্ত এরূপও হইতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ধন্মান্া বিধায় তিনি স্বয়ং ধন রক্ষার 
ইচ্ছা করিয়া কহিতেছেন যে “আমি যুগে যুগে জম্ম লইয়া শ্রে্ঠদিগকে রক্ষা এবং 
ুষ্টদিগকে বিনাশ করি '” এক্সপ বলিলে কোন দোষ হয় না, কারণ “পরোপকারাষণ 
দতাং বিভ্ৃতয়ঃ” সলোকের দেহ মন এবং ধন পরোপকারের জন্যই হইয়৷ থাকে । 

তথাপি ইহা! দ্বারা শীকষ ঈশ্বর প্রমাণিত হইতে পারে না। (প্রশ্ন) যদ এরূপ 
হইল বে সংসারে কেন ঈশ্বরের চতুর্ব্বিশতি অবহার হয় এবং ইহাদিগকে লোকে 

কেন অবতার বলিয়! স্বীকার করে ? (€ উত্তর) বেদার্থ জ্ঞাত না হওয়৷ জন্যই সম্প্রদায়ী 

লোকদিগকে প্রতারণা করিবার জন্য এবং নিজে মবিদ্বান হওয়াতে ভ্রমজালে পতিত 

হইয়া লোকে এইরূপ অপ্রামাণিক কথা বলে এবং শ্বয়ং বিশ্বাস করে । (প্রশ্ন) ঈশ্ববের 

অবতার না হইলে কংস ও রাবণাণ্দ ছুষ্টদিগের বিনাশ কিরূপে হইতে প্ারিত ? উত্তর) 

প্রথমতঃ যে জন্ম গ্রহণ করে সে অবশ্যই মৃত প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যে ঈশ্বর শরীর ধারণ 
ব্যতিরেকে ই|জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় করিতেছেন তাহার সমক্ষে কংস এবং 

রাবপাদি এক কপর্দকেরও তুল্য নহে । তিনি সর্ববব্যাপক হইয়া কংদ ও রাবণাদির 
শরীরেও পরিপূর্ণ রহিয়াছেন । যখনই তাহার ইচ্ছ। হইবে বা করবেন তখনই তিনি 

ইহাদিগের মণ্মচ্ছেদন করিয়া! নাশ করিতে পারেন । ভাল এই অনন্ত গুণ-কণ্মম-স্বভাবযুক্ত 
পরমাত্মাকে এক ক্ষুদ্র জীবের বিনাশের জন্য যে জন জম্ম ও মরণযুক্ত কহে ( বা করিতে 
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চাহে-_অনুবাদক ) তাহার মূর্খতার আর অধিক কি তুলন! দেওয়া! যাইতে পারে ? যদি 

কেহ বলেন যে ভক্তজনকে উদ্ধার করিবার জন্য পরমাত্মা স্কস্মগ্রহণ করেন তবে, 

তাহাও সত্য নহে কারণ, যে ভক্ত জন ঈশ্নরের আজ্ঞানুকুল হইয়! চলে তাহার, উদ্ধার 

করিবার জন্য ঈশ্বরের পুর্ণ সামথ্য আছে ঈশ্বরের পৃথিবী চন্দ্র সূর্যাদি জগত নিশ্মীণ 

ধারণ এবং প্রলয়রূপ কার্যা অপেক্ষা কংস ও রাবণাদি বধ অথবা গোবদ্ধনাদি পর্ববত 

উত্থাপন কর! কি গুরুতর কাধ্য ? যদি কেহ এই সৃষ্টি বিষয়ে পরমেখরের কার্য চিন্ত। 
করে তাহা হইলে সে বুঝিবে যে ইহা “ন ভূতে ন ভবিধ্যতি” ঈশ্বরের তুল্য কেহ নাই 
এবং হইবে না । যুক্তি দ্বারাও ঈশ্বরের জন্ম সিন্ধ হয় না। যদ্দি কেহ অনন্ত আকাশ 
সম্বন্ধে কহে যে আকাশ গর্ভস্থ হইল অথবা সুগ্ি দ্বারা ধূত হইল তাহ। হইলে সে কণা 
কখন সত্য হইতে পারে না; কারণ আকাশ মনস্ত এবং সর্ববব্যাপক । মৃতরাং আকাশ 

বাহিরে আসিতে অথবা ভিতরে যাইতে পারে না । অনস্ত সর্ববব্যাপক পরমাক্স। 'তদ্রপ 

বলিয়! তাহার আগমন অথব। প্রত্যাগমন কখন সিদ্ধ হইতে পারে না । যেস্থলে যে বস্তু 

নাই সে স্থলেই সেই বস্তুর আগমন ও প্রত্যাগমন হইতে পারে। পরমেশ্বর কি গর্ভে নাই 
যে অন্যত্র হইতে সেই স্থলে আসিবেন 2 তিনি কি বাহিরে ছিলেন না যে এক্ষণে ভিতর 

হইতে নিজ্রমণ করিবেন বা করিয়াছিলেন ? ঈশ্বর বিষয়ে এবূপ বল! এবং বিশ্বাস 

করা বিদ্াহীনহা ব্যতিরেকে জন্য কিছুই পারে না। এইজন্য পরমেশ্বরের আগমন প্রত্যা- 
গমন জন্ম ও মরণ কখন সিদ্ধ হইতে পারে ন।। স্থতরাং “ঈশা” প্রভৃতিও ঈশ্বরের অবতার 

নহেন এরূপ বুঝিতে হইবে । কারণ গ্ঠাহারা রাগ, দ্বেষ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক. 

সুখ, দুঃখ, জন্ম ও মরণাদি গুণ ও ধশ্মঘুক্ত থাকাতে মনুষ্যই ছিলেন । (প্রশ্ন) ঈশর 

আপনার ভক্তদিগের কি পাপ ক্ষমা করেন অথবা করেন না £ (উত্তর) না। কারণ 

পাপ ক্ষমা করিলে তাহার “ন্যায়কারিতা” বিনষ্ট হইয়া যায় এবং সকল মনুষ্য মহাপাপী 

হইয়। পড়ে। কারণ ক্ষমার কণা শুনিয়াই পাপীদিগের পাঁপ বিষয়ে নিভ্কভা এবং 
উৎসাহ হইবে। রাজা যদি ভপরাধ ক্ষমা করেন তাহা হইলে লোকে উৎসাহ পূর্বক 

অধিক এবং গুরুতর পাপ করিতে থাকে ; কারণ রাজা স্বয়ং অপরাধ করিলে লোকে 

মনে করিবে যে আমর! কৃতাঞ্জলি প্রভৃতি চেষ্টা দ্বারা নিজের অপবাধ মাঞ্জন! করাইয়! 

লইব। এইরূপে যে অপরাধ করে না সেও অপরাধ করিতে ভয় ন! পাইয়! পাপান্ুষ্ঠানে 

প্রবৃত্ত হইবে । এইগ্রন্য সকল কার্য্ের যথোচিত ফল দেওয়াই ঈশ্বরের কাধ্য, ক্ষমা 
করা তাহার নার্ধা নহে । (প্রশ্ন) জীব কি স্বতন্ত্র অথব। পরতন্ত্র 2. উত্তর ) আপনার 

কর্তব্য কর্মী বিষয়ে স্বতজ্জ। এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থাবিষয়ে পরতন্ত্র। “ম্বতন্ঃ কর্তা” ইহ! 
পাণিনীয় ব্যাকর,ণর সুত্র। যে স্বতন্ব অর্থাৎ স্বাধান সেই কর্ত। | (প্রশ্ন) ন্বতন 
কাহাকে বলে? ( উদ্তর)) শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, :এবং শস্তঃকরণাদি যাহার অধীন । 



সগুম সমূল্লাস। ১৯৭ 

স্বতন্ত্র ন৷ হইলে কাহারও পাপ ও পুণের ফল প্রাপ্তি হইতে পারে না। কারণ যেরূপ 
স্বামী অথব। সেনাধ্যক্ষের আজ্ঞা মথব! প্রেরণাবশত2 (সৈন্য বা) ভৃত্য (গণ) যুক্ছে 

বহু পুরুষকে বিনাশ করিয়াও অপরাধী হয় না তজ্রপ পরমেশ্রেরই প্রেরণা অথবা 
অধীনত! বশতঃ কার্য সিদ্ধ হইলে জীবের পাপ ও পুণ্য ঘটে না। ( কারণ.তাহা৷ হইলে ) 
উহ্তার ফলেরও প্রেরক পরমেশ্বর হইবেন এবং ্বর্গ ও নরক অখণাৎ সুখ ও ছুঃখ প্রাপ্তিও 

পরমেশখরের হইবে । যদি কোন মনুষ্য শস্ত্র দ্বারা “কান লোককে বিনাশ করে তাহা 

হইলে বিনাশকর্তাই ধুত হয় এবং দণ্ড পায়, এবং শস্ত্রের কিছু ভয় না। তদ্রুপ পরাধীন 

পাঁপ পুণ্যের ভাগী হইতে :পারে না। এইজন্য আপনার সামর্থ্যানুষ্ঠান-বিষয়ে জীব 
স্বতন্ত্র । কিন্তু পাপ অনুষ্ঠিত হইলেই ঈশ্বরের ! ন্যায় ) বাবস্থান্রসারে পরাধীন হইয়া 

পাপের ফল ভোগ করে । এইরূপে কন বিষয়ে জীন স্বতন্ত্র এবং পাপের দুঃখ রূপ 

ফলভোগ বিষয়ে পরতন্ত্র হইয়া থাকে । (প্রশ্ন) পরমেখর জীবকে স্ষ্টি না করিলে 
এবং সামথণ না দিলে জীব কিছুই করিতে পারিত নাস্থতরাং পরমেশরেরই প্রেরণাবশত 

জীব কণ্ম করিয়! থাকে । ( উত্তর ) জীব কখন উত্পন্ন হয় নাই এবং জগতের উপাদান 

কারণ ও নিমিত্ত কারণ ঈশ্বর যেরূপ অনাদি জীবও সইরূপ আনাদি। জীবের শরীর 

এবং ইন্দ্রিয় গোলক ঈশ্বর সগ্রি করিয়াছেন বটে কিন্ত এ সমস্ত জীবের অধীন | কেত 
কম্ম, মন অথব। বাকা দ্বারা পাপ করিলে সেই তোগ করে, ঈশ্বর করেন না। কে 

পর্বত হইতে লৌহ বাহির করিল, উহা! বাবসায়ী লইল. তাহার দোকান হইতে কন্ধমকাঁব 
লইয়া তরবারি প্রস্ত্রত করিল এবং অবশেষে একজয পিপাহীশ উহা! গ্রহণ করিয়! এক- 

জনকে বিনাশ করিল। এরুপ স্থলে লৌহ্বের উতপত্তিকত্তা. উঠার গ্রাহক, তরবাৰি 

নিশ্মাতা অথবা তরবারিকে ধৃত করিয়া রাজা দণ্ড দেন না কিন্তু, যে তরবারি দ্বার 
বিনাশ করিষাছে সেই যেরূপ দণ্ড পায় তত্রপ, শরীরাদির উৎপত্তিকর্তা পরমেশ্বর উত্ত 

কশ্মের ভোক্তা নহেন কিন্তু জীবকেই ভোগ করান। পরমেশ্বর কণ্মা করিলে জীব পাপ 
করিতে পারিত না কারণ, পরমেশ্বর পবিত্র এবং ধাশ্মিক হওয়াতে তিনি কোন জীবকে 

পাঁপ করিতে প্রেরণা করেন না 1 এইজনা জীব আপনার কাধ্া করিতে স্বতন্ত্র! জীব 

যেরূপ নিজ কার্য করিতে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর ও দ্রপ নিজ কার্ধা করিতে স্বতন্ত্র। ( প্রশ্ন) 

জীব এবং ঈশ্খরের গুণ, কম্ম এবং স্বভাব কীদৃশ ? (উত্তর) উভয়েই চেতন স্বরূপ, 

উভয়েরই স্বভাব পবিত্র, অবিনাশ এবং ধাশ্মিকতাদি গুণ বিশিষ্ট । পরম্থ স্যগ্ির উত্পত্তি, 

স্থিতি ও প্রলয়, সকলকে নিয়মে রক্ষা করা এবং জীবের পাপ পুণ্যের ফল প্রদান করা 
প্রভৃতি পরমেশ্বরের ধন্মযুক্ত কর্ম । সন্ভতানোতৎপত্তি, সন্তান পালন এবং শ্ল্পি বিদ্যা 

প্রভৃতি জীবের €( ভাল মন্দ) কন্দমন। নিত্যজ্ভান, আনন্দ ও অনস্ভবলাদি ঈশ্বরের গুণ । 

জীবের 2-- 



১৯৮ সভার্থ প্রকাশ । 

ইচ্ছাদ্ধেষ প্রযত্বুখদুঃখজ্ঞানান্তাত্বনে। লিঙগমিতি ॥ 
হ্যায় দঃ। অঃ ১। আঃ ১। সুই ১০ ॥ 

প্রাণাপাননিমেষোন্মেষমনোগতীন্ড্রিয়াস্তরবিকারাঃ 
স্ুখদুঃখেচ্ছান্ধেষো প্রযত্।শ্চাত্বনে! লিঙ্গানি | 

বৈশেষিক দঃ। অঃ ৩। আঃ২। সঃ 8 ॥ 

( ইচ্ছ। ) পদাথপ্রাপ্তির অভিলাষ, ( দেব ) দুঃখাদির অনিচ্ছা অর্থাৎ বৈর, ( প্রবত্ব ) 

'ুরুষার্থ ও বল, (স্থখ ) আনন্দ, ( ছুঃখ ) বিলাপ ও অপ্রসন্নতা এবং (ভান ) বিবেক 
এই কয়টা আত্মার ধন্ম উভয় দর্শনে (গ্ঠায় ও বৈশেষিকে ) তুল্য । পরম্কথ বৈশেষিক 

দর্শনে ( প্রাণ ) প্রাণবায়ুকে বহিনিক্রামণ, (অপান ) প্রাণকে ভিতরে আকর্ষণ করা, 

( নিমেষ ) পলকপাত, ( উন্মেষ ) চক্ষু উন্মুক্ত করা, ( মন ) নিশ্চয় স্মরণ এবং অহঙ্কার, 
(গতি + গমন, ( ইন্দ্রিয়) সকল ইন্ড্রিয়ের বৃত্তি, (অন্তবিকার ) ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 

্ষুণা, $ষঠা, হর্য এবং শোকাদিযুক্ত হওয়া জীবাক্সার গুন কথিত আছে এবং এই 

কারণ জাবাত্ম। পরমাত্মা হইতে ভিন্ন । ইহাদ্িগের দ্বারাই আত্মার প্রতীতি হয়, 
কারণ উহ স্থুল নহে । যতক্ষণ দেহে আত্মা থাকে ততক্ষণই, এই সকল গুণ প্রকাশিত 

থাকে এবং যখন জীব দেহত্যাগ করিয়! চলিয়া যায় তখন এ লক্ল গুণ দেহে থাকে 

ন|। যাহা থাকিলে ধাহ। হয় এবং ষাহ। ন! থাকিলে যাহা হয় না৷ উহাই, উক্ত পদার্থের 

৭ হইয়! থাকে । যেমন দীপ ও সূৃব্যাদি থাকিলেই প্রকাশাদি হয় এবং না থাকিলে 
হয় না এইবূপেই জীব এবং পরমাত্মীর বিজ্ঞান, গু৭ দ্বারাই হইয়া থাকে । (প্রশ্থী) 

পরমেশ্বর ত্রিকালদরশশ, অতএব তিনি ভবিষ্যতের ঘটনা জানেন। তিনি যেরূপ নিশ্চয় 

করিবেন জীব সেইরূপ করিবে । সুতরাং জীব স্বতন্ত্র নহে এজন্য ঈশ্বর জশবকে দণ্ড 

দিতে পারেন না, বারণ ঈশ্বর আপনার জ্ান দ্বার! যেরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন, জীব 
তাহাই করিয়া থাকে । € উত্তর ) ঈশ্বরকে ত্রিকালদরশর্শ বলা মুখতার কান্য কারণ, 
যাহা অতীত হইয়! উপস্থিভ থাকে ন। তাহাকে, অতীত এবং যাহ! হয় নাই অথচ হইবে 

হাহাঁকে ভবিষ্যৎকাল কহে । ঈশ্বরের .ক কোন জ্ঞান হইয়। পরে থাকে না অথব। 

হয় নাই ভথচ পরে হইবে ? এইজন্য পরমেশ্বরের জ্ঞান সদা একরস অথগ্ডিত এবং 

বর্তমান থাকে; ভূত এব ভুবিষাৎ জীবের জন্ত। তবে জীবের কশ্মাপেক্ষি” 
ত্রিকালজ্ঞতা ঈশ্বরের আছে কিছ্কু ম্বতঃ নাই। যেরূপ স্বতগ্তরত। দ্বারা জীব করে, 

সর্ববজ্ঞত। দ্বার ঈশ্বরও তন্রপ জানেন, এবং ঈশ্বর যেরূপ জানেন গীবও সেইরূপ করে । 
অথণৎ ঠত ভবিষ্যৎ এ৭ং বর্তমানের গন এব. ফলদান বিষয়ে ঈশ্বর স্বগগ্র। জীব 



সঞ্তম পমুল্লাস । ১৯১ 

কেবল কিঞ্চিৎ বর্তমান কালে কার্ধ্যানুষ্ঠানে স্বতগ্্। ঈশ্বরের অনাদি জ্ঞান আছে 
বলিয়াই কর্পচ্জান যেরূপ অনাদি, দগুদান জ্ঞানও তজ্রপ অনাদি; এই উভয় জ্ঞানই 

তাহার পতা । কশ্ধভ্ভান সত্য এবং দগুডগান মিথ্যা ইহ! কি কখন হইতে পারে ? 
গ্তরাং এ বিষয়ে কোন দোষ আসিতেছে না । (প্রশ্ন ) শরীরানুসারে ভিন্ন ভিন্ন জীব 

কি বিভু জথব! পরিচ্ছিন্ন ? € উত্তর ) পরিছিন্ন। বিভু হইলে জাগ্রত, স্বপ্ন, স্ুযুগ্চি, 
মরণ' জন্ম, সংযোগ, বিয়োগ, আগমন এবং প্রত্যাগমন কখন হইতে পারে না। এইজন্ 
জীবের স্বরূপ অল্প । শল্প অর্থাৎ সূ্মন । পরমেশ্সর অতীব সুক্ষাৎসুল্মমতর ও সুঙ্দমতম 

তনস্ত, সর্বজ্ঞ, এবং সব্বব্যাপক স্বরূপ । এইজন্য জীব এবং পরমেশ্বরের মধ্যে ব্যাপ্য 

ও ব্যাপক সন্গন্ধ আছে। (প্রশ্ন) যে স্থানে এক বস্তু থাকে, সে স্থানে অন্ত বন্ত 
গাকিতে পারে না, এইজন্য জীব এবং ঈশ্রের সংযোগ সন্থন্ধ হইতে পারে, ব্যাপা 

বাপক সম্বন্ধ হইতে পারে না? (উত্তর ) তুল্যাকারবিশিষ্ট পদার্থ পক্ষে এই নিয়ম 

হইতে পারে, শসমানাকৃতির পক্ষে নহে । যেমন লৌহ স্থল এবং অগ্নি সৃক্ষা বলিচা 
লৌহে বিছ্বাদগ্নি ব্যাপক হইয়া একই স্থানে ছুই বস্ত থাকে । তন্রপ জব পরমেশ্বর 
অপেক্ষা স্থুল এবং পরমেশ্বর জীবাপেক্ষা সুন্মম বলিয়া পরমেশ্বর ব্যাপক এবং জাব 

বাঁপ্য' জীব ও ঈশ্বর মধ্যে যেরূপ ন্যাপা ব্যাপক সম্ধ্ম আছে. সেব্য সেবক, 
শাধারাধেয়, স্বামী ও ভূত্য, রাজা ও প্রজা এবং পিতা ও পুজ্র প্রভৃতি সঙন্ধও তজ্রাপ ' 

! প্রশা) ঘদ্দি পুথক হইল তবে £ 

প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম । ১1 অহং ব্রহ্মান্যি। ২। 

তত্বমসি। ৩। অয়মাত্ব ব্রহ্ধ ॥ 8 ॥ 

বেদের এই সকল মহাবাকোর অর্থ কি হইবে 2 (উত্তর ) ইহা বদবাকা নহে কিন্তু 

বাক্ষণ গ্রস্থের নচন। কোন সত্য শাস্ত্রে উচ্ভাদিগের নাম “মহাবাকা” একপ লিখিস্ত 

নাই ; অর্থাৎ ( অহম্) শামি (ব্র্ধ) অর্থাৎ ব্রন্ধস্থ ( অস্মি) আছি এস্যলে নাৎস্্বো- 

পাধি রহিয়াছে । যেমন “মঞ্চাঃ ক্রোশস্তি" মঞ্চ সকল চাকার করিতেছে । মধ্ধ, 

সকল জুড়, সুতরাং উহ্বাদিগের চীৎকার করিবার সামর্থা নাই, এইজন্য মঞ্চস্থ পুরুষ 

চীকার করতেছে এইরূপ জানিতে হইবে; কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে “সকল 
পদার্থ ব্রহ্মস্থ, স্বুতরাং জীবকে ব্রহ্ষস্থ বলিবার বিশেষ প্রয়োজন কি ১” তাভার উত্তর 

এই যে, সকল পদার্থ ব্রঙ্গস্থ বটে কিন্তু জীব যেন্ধপ সাধন্াধুক্ত ও নিকটস্থ এবপ শান 

নভে ! জীবের ব্রহ্মচ্ধান হয় এবং মুক্তি হইলে জীব ত্রন্মের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে থাকে 

এইজন্য জীবের ব্রন্মের সহিত তাত্স্থ্য আর্থাৎ তৎসম্চরিতো পাধি আছে অর্থাত ভব 

সহচাঁরশী। সুতরাং জীব এবং ব্রহ্ম এক নহে। বদি কেহ ণলে যে “মামি এবং এই 



২০৪ সত্যার্থ প্রকাশ । 

ব্যক্তি এক” তাহা হইলে তাহার অর্থ অবিরোধশী বুঝিতে হইবে । তন্্রুপ যদি জীব 

সমাধিস্থ ও পরমেশ্বরে প্রেমবদ্ধ হইয়৷ নিমগ্ন হয় তবে (সে তদবস্থায় বলিতে পারে 

যে “আমি এবং ব্রহ্ম এক” অর্থাৎ অবিরোধী এবং এক অবকাশন্থ । যে জীব পরমে- 

শ্বরের গুণ কণ্ম ও স্বভাবের অনুকূল আপনার গুণ কণ্মা ও স্বভাব করে, সেই সাধণ্ঝ 
বশতঃ ব্রন্মের সহিত একতা কহিতে পারে । (প্রশ্ন) আচ্ছা, ইহার অর্থ কির” 

হইবে? (তৎ) ব্রহ্ধ (ত্বং) তুমি জীব (অসি) হও। হে জীব! (ত্বম্) তুমি 

( তৎ) সেই ব্রহ্ম (অসি) হও। (উত্তর) ভুমি “তৎ শব্দেকি গ্রহণ করিতেছে 2 

(যদি বল) পত্রঙ্গ” তাহ! হইলে কোথা হইতে প্ব্রঙ্গ” পদের অনুবৃত্তি আনিলে ( ব' 

আসিল) (প্রশ্ন ) 

সদেব সৌম্যেদ্মগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ৎ ব্রহ্ম । 
এই পূর্বববাক্য হইতে । (উত্তর । ভুমি ছান্দোগ্য উপনিষদ কখন দর্শন কর 

নাই। যদি দেখিয়! থাক তবে জানিবে উক্ত স্থলে “ব্রঙ্গ” শব্দের পাঠ নাই । তুমি 

কেন মিথ্যা কহিতেঞ্ড 2 ছান্দোগ্যে £- 

মদেব সৌমোদমগ্র আসীদেকমেবা দ্বিতীয়ম্। 
এইব্লূপ পাঠ আছে উক্ত স্থলে ব্রন্ম শব্দ নাই । (প্রশ্ন ) তাহা হইলে আপনি 

“তৎ” শব্জে কি গ্রহণ করেন 2 (উত্তর ) 

মধ এষোণিমা। এতদাত্ব্মিদ* সর্বং তৎসতা স 
আত্মা তত্তুমসি শ্বেতকেতো৷ ইতি ॥ ছান্দোঃ। প্রঃ ৩ খঃ 
৮ ম১৩। ৭॥ 

উক্ত পরমাভ্া জানিবার যোগ্য ; তিনি অতি সুক্ষ এবং এই সমস্ত জগৎ এখ- 

জীবের মাতা । তিনিই সত্য স্বরূপ এবং নিজেই নিজের আত্মা । হে শ্রেতকেতো। 

প্রিয় পুত্র ! 

তদাত্বকম্তদত্তদন্ত্্যামী তবমসি ॥ 
তুম সেই অন্তর্যাামা পরমাত্া যুক্ত । এই অর্থ উপনিষদ হইতে অবিরুদ্ধ : 

কারণ £-_ 

ঘ আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্বনোন্তরোয়মাত্বা ন বেদ যস্যাত্বা 
শরীরম.। আত্মনোন্তরোয়ময়তি সত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ 

ইহ! বৃহদারণ্যকের বচন। মহষি যাজ্ববন্থ্য আপনার স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে কহিতেছেন 



সগুম সমুল্লাস।. ২৬১ 

যে হে মৈত্রেয়ি ! পরমেশ্বর আত্কা। অর্থাৎ জীবে স্থির এবং জীবাত্মা হইতে ভিন্ন। মৃঢ় 
জীবাত্বা।. জানিতে, পাবে না যে পরণাত্মা আমার আত্মায় ব্যাপক আছেন, প্রমেশ্বরের 

জীবাত্সা শরীর অর্থাৎ শরীরে যেরূপ জীব রহে তজ্প জীবে পরমেশ্বর ব্যাপক থাকেন । 

তিনি জীবাত্মা হইতে ভিন্ন থাকিয়া জীবের পাপ পুণোর সাক্ষী হইয়। জীবদ্দিগকে 
তাহার ফল প্রদান করতঃ নিয়ম রক্ষা করেন। তিনিই অবিনাশী স্বরূপে, তোমারও, 
অন্তধ্যামী আত্মা অর্থাৎ তোমার ভিতরে ব্যাপক রহিয়াছেন ইহা তুমি জান। কেহ কি 

এই সকল বচনের অর্থ অন্যরূপ করিতে পারে 2 “অয়মাত্ ত্রহ্ম” অর্থাৎ সমাধিদশায় 

মন যোগীর পরমেশ্বর প্রত্যক্ষ হয় তখন, তিনি কহেন যে “যিনি আমার আত্মায় 

ব্যাপক তিনিই সর্বত্র ব্যাপক”। এইজন্য আজকালকার যে বেদাস্তী, জীব ও ব্রহ্ষের 

একতা কহেন তিনি, বন্ততঃ বেদাস্তশান্ত্র জানেন না। (প্রশ্ন ) ১ 

অনেন জীবেনাত্মনান্বপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি । 
ছাঃ প্রঃ ৬। খই ৩। মঃ২॥ তৎসুষ্ট4 তদেবাহ্- 
প্রাবিশৎ। তৈভ্তিরীয়ণ ব্রাহ্মণৎ অনু ৩৪. 

পরমেশ্বর কহিতোছন যে আমি জগশ্ড এবং শরীর রচনা করিয়া জগতে ব্যাপক 

এবং সুর রূপ হুইয়। শরীরে প্রবিষ্ট হইয়। ন:ম এবং রূপের ব্যখ্যা করি । পরমেশ্বর 
উক্ত জগত এবং শরীর স্ষ্টি করিয়। উহারই মধ্যে প্রবিষ্ঠ হইয়াছেন ইত্যাদি শ্রুতির 
আর্থ অপরে কিরূপে অন্যরপ করিতে পারিবে ?. ( উত্তর ) যদি তুমি পদ, পদার্থ এবং 
বাক্যার্থ জানিতে হাহা হইলে, কখন এরূপ অনর্থ করিতে ন। । যেহেতু এস্তলে এরূপ্ 

বুঝিতে হইবে যে এক “প্রবেশ” এবং দ্বিতীয় “অনুপ্রবে*” অর্থাৎ পশ্চা প্রবেশ হইয়! 

থাকে । শরীরে প্রবিষ্ট জীবের সহিত পরমেশ্বর “অনু প্রবিষ্টের” তুলা হইয়৷ বেদ দ্বারা 
স্মস্ত. নাম এরং রূপাদির বি্া1! প্রকটিত করেন, এবং শরীরে জীবকে প্রবেশ করাইয়া 
স্বয়ং জবের ভিতর “অনুপ্রবিষ্ট” হইয়া আছেন। হংমি যদি “মনু” শব্দের অর্থ 

জানিতে, তাহা হইলে এরূপ বিপরী্ অর্থ কখন করিতে না। (প্রশ্ন) ১ 

"সোহয়ং দেবদত্তো ষ শঞ্চকালে কাশ্যাং দ্ৃষ্টঃ স ইদানীং প্রাবুট্সময়ে মথুরায়াং 

দৃ/তে |” অর্থাৎ যে দেবদত্তকে মামি গ্রীব্মকালে ক'শীতে দেব্য়ীছি উহাকে, বধ! 

সময়ে মথুরায় .দেখিতেছি! এস্থলে কাশীদেশ ও উঞ্ণকাল তাগ করিয়া কেবল শরীর 

মাত্র লক্ষ করতঃ দেবদত্ত লক্ষিত হইতেছে । তঙ্রপ ভাগত্যাগ লক্ষণ! দ্বার ঈশ্বরের 

পরোক্ষ, দেশ, কাল, মায়। উপাধি, এবং জীবের এই দেশ, কাল, অবিষ্তা এবং অল্লজ্ঞতা 

উপাধি ত্যাগ করিয়া কেবল চেতন মাত্র লক্ষ্য করিলে, একই পব্রক্ষবস্ত” উভয়ে লক্ষিত 

হইয়া থাকে । এই ভাগত্যাগ লক্ষণা বারা অর্থাণ্ কিঞ্চিত গ্রহণ ও কিঞ্চিশ তাগ 
২৬ 



২০২ গত্যার্থ প্রকাশ । 

বারা যেমন ঈশ্বরের সব্ব্বজ্ঞক্াদি বাচ্যাথ এবং জীবের অল্লভ্ঞাদি বাচ্যার্থ তআাগ করিলে 

এবং কেবল চেতনমান্ত্র লক্্যার্থে গ্রহণ করিলে, অদ্বৈত সিদ্ধ হইতে পারে । এ বিষয়ে 

আপনি কি বাঁলতে পারেন ৮ ( উত্তর ) প্রথমতঃ তুমি জীব এবং ঈশ্বরকে কি নিত 

অথবা অনিত্য মনে কর ? ( প্রশ্ন ) এই উভয় উপাধি জন্য কল্পিত হওয়ায় অনিত্য মনে 

করি। (উত্তর) উক্ত উপাধি নিত্য অথবা অনিত্য 2 (প্রশ্ন) মামার মত এহ 

যে £_ 

জীবেশো চ বিশুক্ধা চিদ্ধিভেদস্ত তয়োর্ধয়োঃ । 
অবিস্ভা তচ্চিতোর্ধোগঃ যড়স্মাকমনাদয়ঃ ॥ 
কাধোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরী খরঃ। 
কার্্যকারণতাৎ হিত্বা পুর্ণ বোধোইবশিস্তাতে ॥ 

ইহা সংক্ষেপ শারীরিক এবং শারারিক ভাষ্যের কারিকা। আমি বেদান্তী, ছয় 

পদার্থ অর্থাত এক জীব, ছিতীয় ঈশ্বর, প্ভৃতীয় ব্রহ্ম, চহুর্থ জীব ও ঈশ্বরের বিশেষ ভেদ, 

পঞ্চম জীবের অবিষ্তা ও অজ্ঞান, এবং ষষ্ঠ অবিস্ভা ও ৬ৎসহ চেতনের যোগ ইহাদিগকে 
অনাদি স্বীকার করি। পরস্ত এক ব্রক্ষই অনান্দ এবং অনন্ত, এবং অন্ক পাণচটা 
অনাদি ও সান্ত। এই পীচটার আদি বিদিত হয় না এইজন্য ইহাদ্দিগকে অনাছি 

(বলে) এবং জ্ঞান হইবার পরে নষ্ট হইয়। যায় এইজন্য উহার্দিগকে সাস্ত অর্থাৎ 

নাশবিশিষ্ট কহা যায়। ( উত্তর ) স্থলে তোমার এই তিন শ্লোকই অশুদ্ধ! কারণ 

তোমার মাতানুসারে অবিষ্ভাযোগ বূতিরেকে জীব, এৰং মায়। যোগ ব্যতিরেকে ঈশ্বর 

সিদ্ধ হইতে পারে না। এইজন্য ”তচ্চিভোরধোগ:” এই ষষ্ঠ পদার্থ ভূমি গণনা করিয়াছ । 
কিন্তু উহা খাকিতেছে না, কারণ উক্ত অবিস্ত। বা মায়। জীব ও ঈশ্বরে চরিতাথ 

( প্রকটিত) হইতেছে । পুনরায় ব্রক্ধ এবং মায়! বা অবিস্ভার যোগ বাতিরেকে ঈশ্বর 
সিদ্ধ হইতে পার না স্ৃতরাং, ঈশ্বরকে অবিষ্ভা এবং ব্রহ্ম হইনে পৃথক গণন! করা! ব্যর্থ। 
অতএব তোমার মতানুসারে মাত্র ছুই পদার্ধ অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং অবিষ্া সিদ্ধ হইতে পারে, 

ছয়টি নহে। যদি অনন্ত; নিতা, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তন্বভাৰ ও জর্ববব্যাপক ব্রচ্ষে অজ্ঞান সিদ্ধ 
কর তাহা হুইলেই, তোমার প্রথম কাগেশপাধি এবং কারণোপাধি হইতে জীব এবং 

ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে পার, কিন্তু তাহার একদেশে স্বাশ্রয় এবং স্ববিষয়ক অঙ্হান যদি 
সর্বত্র অনাদি স্বীকার কর ৩বে. সমস্ত ব্রহ্ম শুদ্ধ হইতে পারে না। যদি অজ্ঞান 

একদেশে স্থিত স্বীকার খর তোহ। হইলে উহ। পরিছিল্ন হওয়াতে ইতস্ততঃ গমনাগমন 

করিতে থাকিবে । ফে স্থানে যাইবে সেই স্থানের ব্রক্ধ অভ্ঞানী এবং যে স্থান ত্যাগ 
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করিবে সেই স্থানের ব্রন্ধ জ্ঞানী হইতে থাকিবে । স্থতরাং কোন স্থানের ব্রক্ষকে অনা 
শুদ্ধ ও জ্তানযুক্ত বলিতে পারিবে না । যদি অজ্ঞানের সীমাস্থিত ব্রহ্ম অচ্গান জানিতে 

পারে এরূপ বল তাহ! হইলে বাহিরের এবং ভিতরের ব্রহ্ম খণ্ডিত হইয়া যাইবে । 
যদি বল “খণ্ডিত হইলে ব্রন্ষের হানি কি?” তাহা হইলে অথণ্ড রহিল না । মার যদি 
“অখণ্ড” হয় তবে “অহ্ঠানী হইল না। জ্ঞানের অভাব অথব। বিপরীত জ্ঞানও যদি গুণ 

হয় তাহা! হইলে উহা! কোন দ্রবোর সহিত নিতা সম্বন্ধে সন্বন্ধযুক্ত থাকিবে । যদি এরূপ 

হয় তবে “সমবায় স্গন্ধ” হইল যাহ। কখন অনিত্য হইতে পাঁরে না । যেপ শরীরের 

এক দেশে বিস্ফোটক হইলে সব্বত্র ছুঃখ বিস্তৃত হই থাকে তজ্রপ, একদেশে অভ্ঞান 
অথবা সখ দুঃখ ও ক্লেশেণ উপলদ্ধি বশতঃ সমস্ত ব্রদ ছুঃখাদি অনুভব করিবে । যদি 

“কার্যোপাধি” অর্থাৎ অন্তঃকরণের উপাধিযোগ বশত; ব্রজ্মকে জীব বলিয়া মনে কর 

হাহা হইলে, আমি জিজ্ঞাস। করি ব্রহ্ম কি ব্যাপক অথবা পরিছিন ? অর্থ ৎ একদেশী 
বা পৃথক্ পৃথথক্। পুনঃ জিড্ঞাসা করি গন্তঃকবণ চলত হয় কি না? (উত্তর) চলিত 
হয়। (প্রশ্ব ) ন্তঃকরণের সহিত ব্রহ্মও চলিত হন অথব| স্থির থাকেন ? ( উত্তর ) 

স্থির রহেন। [প্রশ্র) অন্তঃকরণ যে যে দেশত্যাগ করিবে সেই সেই 
দেশের ব্রক্ধ অক্ছান রহিত এবং যেষে দেশ প্রাপ্ত হইবে তন্তংস্থানের ব্রন্ধ শুদ্ধ ও 

শঙ্ঞানী হইতে থা কবেন। এইরূপ ক্ষণে ক্ষণে ত্র, জ্ঞানা এবং অজ্জানী হইতে থাকি- 

বেন। অতএব মোক্ষ এবং বন্ধ ও ক্গণভস্কুর হইয়! পড়বে। যেরূপ একজনের দুষ্ট বস্তুর 
অন্যে (অপরে ) স্মরণ করিতে পরে না তক্রপ গতকল্া দুষ্ট ব। শ্রঃত বস্তু বা বিষয়ের 
জ্কান (জাঁবে। থাকিতে পারে না কারণ, যে সময়ে ব! দেশে (উহা) দর্শন ব| শ্রবণ হইয়া- 

ছিল তাহা, ভিন্প দেশ এ'ং সময়, এবং যে সমর বা দেশে স্মরণ হইছে তাহাও ভিন্ন দেশ 

এবং ভিন্ন কাল । যদি বস ব্রন্ধ এক তাহা! হইলে, । জীবরূপ ) ত্রন্ন কেন সর্বজ্ঞ নচেন ? 

আর যদ বল যে অন্ুঃকরণ ভিন্ন ভিন্ন হওয়াতে উক্ ব্রন্ধও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় 

তাহা হইলে, উহা! জড় হইল এবং উহাতে জ্ঞান সম্ভব না। যদ্দি বল কেবল ব্রন্ষের 

অথবা কেবল অন্তঃকরণের জঙ্ঞান হয় না পরম্থ, মন্তঃকরণস্থ চ্দাভাসের জ্ঞান হইয়া 

থাকে তাহা হইলেও, চেতনেরই অন্তঃ "রণ দ্বার। ভঙ্ঞান হইল । তবে উহা তস্তঃকরণ 

ও (নেত্রদ্বার ) লল্ন ও লল্পঞ্ঞজ কেন হইবে? এইঞ্ন্য কারণোপাধি এবং কাধ্যো- 

পাধির যোগ বশহঃ, ব্রহ্ম জীব এবং ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে পারা যায় না, কিন্তু ঈশ্বরের 

নাম ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম ভিক্স অনাদি অনুংপন্ন এবং অম্ৃতন্ব ্প (চেতন জীবের) নাম জীব এবং 
ঈশ্বর ব্রন্োর নাম হইয়া থাকে । যদি বল যে চিদাভাসের নাম জাব, তাহা হইলে, 
উহ ক্ষণঞ্ঙ্গ বলিয়া নষ্ট হইয়া যাইলে মোক্ষন্থখ কে ভোগ করিবে? এইজন্ত . ব্রহ্ম 
জীব ব! জীব ব্রক্ম কখন এক হইতে পারে না, হয় ন। এবং হইবে না। (প্রশ্ন) তাহ। 



হইলে “সদেব সৌম্দমগ্র আসীদেকমেবাদ্িতীয়ম্ ইত্যাদি ছান্দোগ্য উপনিষদ জনু- 

সারে কিন্ধপে অদ্বৈতসিদ্ধি হইবে  আামার মতানুসারে ব্র্ধ হইতে পৃথক কোন 

সঙ্জাতীয় অথব! বিজ্ঞাতীর এবং স্বগত অবয়ব সমূহের ভেদ ন! থাকাতে একই ব্রন্ধ সি 

হয়। যদি জীব দ্বিতীয় হইল তাহা হইলে অদ্বৈতসিদ্ধি কিরূপে হইতে পারে? (উত্তর) 
এই ভ্রমে পতিত হইথা কেন ভীত হইতেছে 2 বিশেষ্য ও বিশেষণ বিষয়ক বিষয় জ্ঞানের 

সহিত দেখ উহার ফল কি হয় তাহা বুঝিয়া লও । যদ্দি বল যে পব্যাবর্তকং বিশেষণং 
ভবতীতি” অর্থাং বিশেষণ ভেদকারক হয় তাহা! হইলে; ইহাও মনে কর যে “প্রব- 

ভকং প্রকাশকমপি বিশেষণং ভবতীতি” অর্থাৎ বিশেষণ প্রবর্তক এবং প্রকাশকও হইয়। 

থাকে৷ এরূপ হইলে বুঝিবে যে ব্রন্মের অদ্বৈত বিশেষণ থাকাতে উহার ব্যাবর্তক ধশ্ম 
দ্বারা ব্রহ্ম জব্বৈতবস্ত বলিয়। যে সকল অনেক জীব এবং তব শ[ছে উহ! হইতে ব্রহ্ম2ক পৃথক্ 
করিতেছে এবং বিশেষণের প্রকাশক ধন্মত্বারা ব্রহ্মাকে এক হইবার প্রবৃত্তি করিতেছে, 

যেরূপ “অন্মিক্সগরেহদ্বিতীয়ে। ধনাট্যো। দেবদত্তঃ । অস্ডাং সেনায়ামদ্বিতীয়ঃ শুরবীরোঃ 
বিক্রমসিংহঃ” ৷ অর্থাত কেহ কাহাকে কহিল যে এই নগরে মন্বিতীয় ধনাঢ্য দেবদত্ত এব" 

এই সেনাতে অদ্বিতীয় শুরবীর বিক্রমসিংহ হয়েন। ইহাদ্বারা এই সিদ্ধ হইঠেছে যে 
দ্বেবদত্তের সদৃশ এই নগরের দ্বিতীয় ধনাঢ্য এবং পেনামধ্যে বিক্রমপিংহ্র তুলা 
শরবীর দ্বিতীয় কেহ নাই । নুন নিশ্চয়ই আছে । অতএব পৃথিবী জড় পার্থ পশ্াাদি প্রাণ 
এবং বৃক্ষাদি যাহা বিষ্মান আছে ইহাতে তাহার নিষেধ হইতে পারে ন| তত্রপ, ব্রন্মের 

সদৃশ জীব অথবা প্রকৃতি নহে কিন্তু নান অবশ্যই আছে। অতএব এই পিদ্ধ হইতেছে থে 

ব্রঙ্ধা সর্ধবদা এক এবং জীব ও প্রকৃতিস্থ তত্ব অনেক আছে এবং উহার্দিগের হইতে ভিন্ন 
করিয়া অদ্বৈত বা অদ্বিতীষ বিশেষণ ত্রন্ষের একস্ব সিদ্ধ করিতেছে । ইহ দ্বার জীব 

অথব৷ প্রকৃতি এবং জগতের অভাব এবং নিষেধ হইতে পারে না । এসকল পদ্ার্থই আছে 

পরস্তু তাহারা ব্রন্ষের তুল্য নে । এইরূপে অদ্বৈতসিদ্ধির অথব। দৈতসিদ্ধির হানি হইতেছে 
না। ব্যাকুল না হইয়া চিন্তা কর এবং বুঝিয়! লও । ভাবনায় ম্ড হইও ন। নিজে খিচার 
কর ও বুঝিয়। দেখ । (প্রশ্ন) ব্রন্ষের সহ, চিৎ এবং আনন্দ এবং জীবেন্ন অস্ত, 
ভাতি এবং প্রিয়রূপ গাকায় একত| হইতে পারে । তবে কেন গগন করিতেছেন ? 

( উত্তর ) কিঞ্চিত সাধণ্ট্যের এঁক্য হইলে বস্তু এক হইতে পারে ন!। যেমন পৃথিবী জড় 
এবং কোন বস্তর দৃশ্ঠ, তত্রপ জল ও অগ্নি আাদিও জড় এবং দৃশ্য বলিগ্লাই ইহাতে এক্ত। 
হইতে পারে না। ইহার বৈধগ্য "ভদকারক অর্ধাৎ বিরুদ্ধ ধরন দ্বারা, যেলপ পৃথিণীর 

গন্ধ রুক্ষতা, ও কাণিন্য প্রভৃতি গুণের দ্বারা হজপ, জলের রস দ্রেহ ও €ামলস্াদি 
গুণের দারা পরস্পরে ভিন্ম হইতেছে অর্পাৎ এক হইতেছে না। যেন্ধপ মনুষ্য এবং কীট 
উ্তয়েই চক্ষু বারা দেখে, মুখহার। আহার কবে এং পনর! গমন ক:র, হান 



সপ্তম সমুলাস । - ২৯৫ 

মনুষ্যের আকৃতিতে ছুই পদ এবং কীটের আকৃতিতে গনেক পদ ইত্যাদি ভেদবশতঃ 

একতা হইতে পারে না তত্রপ, পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞান, আনন্দ, বল, ক্রিয়া, নিভ্রা স্তি 
এবং ব্যাপকত। জীব হইতে ভিন্ন বলিয়া এবং জীবের অল্লজ্ঞান, মল্লবল, অল্লস্বরূপ, 

পূর্ণভ্রান্তি এবং পরিচ্ছিন্নতাদি %ণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া, জীব এবং পরমেশ্বর এক 

নহে । কারণ ইহাগের স্বরূপ ও ( পরমেশর হাতি সুন্মম এবং জীব অপেক্ষাকৃত স্থুল 

বলিয়া ) ভিন্ন । (প্রশ্ন) - 

অখোদরমন্তরৎ কুরুতে। অথ তম্য ভয়ৎ ভবতি 
দ্বিতীয়াদ বৈ ভয়ৎ ভবতি ॥ 

ইফ। বৃহদারণাকের বচন । নে ব্রঙ্গ এবং জাবের মধ্যে অল্রমাত্র ভেদ কারে 

ভাহার ভয়প্রাপ্তি হয়, কারণ ভয় দ্বিতীয় হইতেই হয় । (উত্তর। ইহার হর্থ এরূপ নহে। 

কিন্তু এই “য, মদি জীব পরমেশখরের নিষেধ করে ( তাহার সম্বন্ধ অস্বাকার করে) 

শথবা পরমাত্মাকে একদেশে হাখব! কালে পরিচ্ছিন্ন মনে করে ব' উহ্থার আজ্ঞা ও গুণ, 

কণ্ম এবং শ্ভাবের বিরুদ্ধ হয়, কিন্দ। কোন শন্য মনুষ্যের সহিত বৈর করে হাহারই 

হয়প্রাপ্তি হয়; কারণু দ্বিতীয় বুদ্ধি অর্থাত ঈশ্বরের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই এইরূপ 
বুদ্ধি হইলে, অথবা কোন মনুষ্যকে এইরূপ নলিলে যে তোমাকে আমি তুণজ্ঞানও 

করি না! এবং ভূমি মামার কিছুই করিতে পারিবে না. অথব। কাহারও হানি করিলে 

এবং ছুঃখ দিতে াকিলে হাহারই, দ্বিশ্ঠীয় হইতে ভয় উপস্থিত হয়। পুনঃ সর্ববপ্রকারে 
বিরোধ হইলেই লোকে এক কহিয়া গাকে ৷ যেমন সংসারে বলা ষায় যে দেবদত্ব, যঙ্ 

দত্ত এবং বিষুমিত্র এক অর্থাৎ অবিরুদ্ধ । বিরোধ না থাকিলে স্তবখ, এনং বিরোধ হইন্ডে 

হুঃখ প্রাপ্ত হইয়। থাকে । (প্রশ্ন) ব্রন্ম এবং জীবের কি সর্বদাই একতা এবং 

সনেকতা থাকে অথব| কখন উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া! যায় অথবা যায় না (উত্তব) 

এইমাত্র ইহার পূর্বে কিয়ৎ পরিমাণে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে । পরস্ত লাধশ্থা ও 
অন্থয়তান হইতে একতা হইয়! থাকে । যেমন যুর্তদ্রব্য জড় বলিয়া এ? কখন আকাশ 

হইতে পৃথক্ থাকে ন। বলিয়।, আকাশের সহিহ এক এবং পুনঃ আকাশের বিভৃ; সূক্ষ্ম, 

অরূপত্ব, অনস্তত্থ প্রভৃতি গুণ ও মুর্তদ্রব্যের পরিচ্ছিন্নহব ও দুশ্যহাদি বৈধণন্ধটা গাছে বলিয়া 
শাকাশ হইতে ভিন্ন হয়, অর্থাশড যেমন পুথিব্যাদি দ্রবা কখন আকাশ হইতে ভিন্ন থাকে 
না কারণ মম্থয় অর্থ'ৎ আকাশে অবস্থান ব্যতীত মূর্তদ্রবা কখন থাকিতে পারে না এবং 
ব্যতিরেক অর্থাৎ ( আকাশের ) স্বরূপ হইন্তে ভিন্ন বলিয়া পুথক্ মাছে, তজ্রূপ তরঙ্গ 
ব্যাপক বলিয়া জীব এবং পৃথিব্যাদি দ্রবা উহা হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারে 
না এবং ( উভয়ের ) ন্িন্ন ভিন্ন স্বরূপবশতঃ একও হইতে পারে না। যেমন গুহ 



১৪০৬ মত্যার্থ প্রকাশ । 

নিদ্দীণের পৃরের্ ভিন্ন ভিন্ন দেশে মৃত্তিকা, কাচ এবং লৌহ প্রভৃতি পদার্থ 

আকাশে থাকে, গৃহনিন্নীণের পরও আকাশে থাকে এবং যখন গৃহ নষ্ট হইয়৷ 

:যায় অর্থাৎ উক্ত গৃহের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ স্বতপ্্র হইয়া ভিন্ন ভিশন দেশ কাল প্রাপ্ত হয়, 
তখনও আকাশেই থাকে ; অর্থাৎ তিন কালেই আকাম হইতে ভিন্ন থাকিতে পাঞে 

না এবং স্বরূপতঃ ভিন্ন বলিয়। কখন এক জল না, হয় লা এবং হইবে না তজপ, জীৰ 

; এবং সমস্ত সংসারের পণার্খ পরমেদরে বাশ্ত শান্ছে বলিয়া পরমেশ্বর হইতে তিন কালেই 

ভিন্ন হইতে পারে ন! এবং স্বরূপে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া কখন একও হইতে পারে না। আধু 

নিক বেদাস্তীদিগের দৃহি এক্চপ্ু দির ম্যায় কেখল অন্বয়ের পিকে পড়িয়া এবং ৭/তিপেকে 

ভাব ত্যাগ করিয়া বিরুদ্ধ হইয়া পড়িযাছে । এমন কোনই দ্রবা নাই যাঙার সগুণতা,. 

নিগুনঞ, অস্বয়, বাতিরেকে, সাধ, বৈধন্ম্য এবং বিশেষণভাব নাই । ( প্রশ্ন) পরমে 

স্বর সগ্ডণ অথব। নিগুণ । (উত্তর) পরমাস্থা উভয়রূতপ প্রকাশ হন অর্থাত সগুণ ও নিশু ৭ 

উভয় প্রকারে প্রকাশিত হয়েন। (প্রশ্ন) আচ্ছা একখাপে যেমন ছুই তরবারি থাকিঠে 

পারে না, ওজ্রপ এক পদ'থে সঞ্ডণত। এবং নিশুণতা একত্রে কিরূপে থাকিছে পারে ? 

(উত্তর) যেমন জড়ের গুণ বূপাদি এবং চেতনের জ্গানাদি গুণ নাই, তদ্রুপ চেতনের 

ইচ্ছাদিণ্ডণ এবং উহাতে জড়ের রূপাদি ৭ নাই । এইজন্য “যদ্গুণৈঃ স্চ বর্ধমানং তৎ 
সশুণম্”,"গুণেভ্যে। যমিগতং পৃথগ্ড 5 তামশু ণম্”, যাহা সণের সহিত বর্তমান উহাকে 

লগুণ এবং ধাহা গুণরহিত উহাকে নিগু- কহে । নিজ নিজ ন্বাভ'বিক গুণের পহিত যুক্ত 
হওয়াতে এবং অপর বিরৌধীয় গুণ রতিত হও তে সকল পদার্থেরই সগডণতা এবং নিপু 
ণতা অথবা! কেবল সগুণতা হইয়। থাকে, কিন্তু একেই সগ্চণতা এবং নিশুণত। সর্ধবদ! 

থাকে। তদ্রপ পরমেশ্বর গাপনার অনন্ত ভন্তান ও বলাদি গুণ বশত; সঞ্ডণ এবং জড়ের 
রূপাদি ও জীবের দ্বেমাদি শু হইতে পৃণক্ বলিয়া নিশুণ কথিত হয়েন । (প্রশ্ন) সংসাণে 
নিরাকারকে নিগুণ এবং সাকারকে সগডশ কহিয়া থাকে অর্থাৎ যখন পন্মেশ্বর গম্মগ্রহণ 

করেন না তখন নিগুণ এবং যখন অবতার গ্রহণ করেন তখন উহাকে সগ্ডণ কহা যায়। 

(উত্তর) অঙ্ছানী এবং অবিৰ্বান্দিগেই কেখল এইনুপ কল্পনা হইয়। থাকে । যাহার বিদ্তা 

নাই সে পশুর সমান। সে ধথার তগায় দর্প করিয়া থাকে। সন্নিপাত জ্বরযুক্ু 

মনুষা যেরূপ নিরর্থক প্রলাপ করে তদ্রণ, অবিদ্বানের কথিত বাক্য ব্যর্থ বুঝিতে হইবে। 

ধ প্রশ্ন ) পরমেশ্বর রাগী অথব। বিরক্ত % (উত্তর ; তিনি দুইই নহেন। কারণ স্বভিন 
উত্তম পদাণে ই অনুরাগ হইয়া থপে। প+মেশ্বর হইতে পৃথক এবং উত্তম কোন 
পদার্থই নাই; সিতণাং রাগ ভাতে সন্তবে না। প্রাপ্ত স্বর ত্যাগেচ্ছার নাম 
বিরক্তি ঈশ্বর ব্যাপক বলিয়া বোন পদ) ত্যাগ করতে পারেন না স্তরাত তিনি 

বিরক্ত নহেন। (প্রশ্ন) ঈশরের হচ্ছ আছে বা নাই? (ডত্তর) এরাপ ইচ্ছ। 
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নাই। কারণ ইচ্ছাও সেই বস্তুর জন্য হয় যাহা, অপ্রাপ্ত ও উত্তম এবং যাহার প্রাপ্তি 

হেতু স্থখ বিশেষ হয়। ঈশ্বরের সম্বন্ধে এরূপ সম্ভব হইলে, তাহার ইচ্ছা! হইতে 

পারিত। কিন্তু ঠাহার কোন পদার্থ অপ্রাপ্ত নাই, কোন পদাখ তদপেক্ষা উত্তম নাই 

এবং তাহার পূর্ণ স্থখী হইবার অভিলাযও নাই । স্ততরাং ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্ভবে না। 

কিন্তু তাহার ঈক্ষণ ( অর্থাৎ সর্ববপ্র গার বিদ্যাদর্শন এবং স্ষ্টিনিধান ) আছে। সজ্ডনগণ 
এইরূপ সংক্ষিপ্ত বিষয় হইতে বহু বিস্তার করিয়া লইবেন । 

এস্থলে সংক্ষেপে ঈশ্বরের বিষয় লিখিয়! বেদ বিষয় লিখিত হইতেছে 7 

যস্মাদৃচো৷ অপাতক্ষন্ যজুর্ষম্বাদপাকষন্। সামানি 
যস্ত লোমান্যথর্বার্জিরসো মুখম। স্বন্তন্তৎ ব্রুহি 
কতমঃ হ্বিদেব সঃ। অথর্ব । কাৎ ১০। প্রপাঃ ২৩। 

অনুঃ& 1 মং ২০ ॥ 

যে পরমাত্মা হইতে খখেদ, যজুবেরেদ, সামবেদ এবং অথর্বববেদ প্রকাশিত হইয়াছে 
তিনি কোন দেবতা ? ইচ্ভাব ( উত্তর ) যে যিনি সকল পদার্থ উতপল্ন করিয়া ধারণ সরি 

তেছেন তিনিই পরমাত্ডা । 

সবয়ভূর্যাথাতথ্যতোহর্থান ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। 
বন্তুং। অঃ 8০। মং ৮৪ 

যিনি স্য়ন্ত, সর্ববব্যাপক, শুদ্ধ, সনা*ন এবং নিরাকার পণমেশ্বর, তিনি সনা- 

তন জীবরূপ প্রজার্দিগের কল্যাণার্থ বেদ দ্বারা যথারীতি সমস্ত বিদ্যার উপদেশ 

করেন । (প্রশ্ন ) আপনি পরমেশ্বরকে নিরাকার অথবা সাকার স্বীকার করেন? 

( উত্তর ) নিরাকার মনে করি । (প্রশ্ন ) যদি নিরাকার হইলেন তবে মুখের বর্ণোচ্চারণ 

বাতিরেকে কিরূপে বেদবিষ্ভার উপদেশ করিতে পাধ্য়াছিলেন * কারণ বর্ণাদি উচ্চারণ 

করিতে তান্বাদি স্থানের এবং জিহ্বার প্রযত্ব বশ হওয়া আবশ্যক । | উত্তর ) 

পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান এব: সর্বববাপক বলিষ। জ্গীবদিগের উপর আপনাব ব্যাপ্তিবশতঃ 

ঠাহার বেদবিষ্ভার উপদেশ করিতে মুখাণদর পেন অপেক্ষা থাকে না। কাবণ মুখ 

ও গিহুব! দ্বার। বর্ণোচ্চারণ কেবল আত্ম ভিন্ন অপরের বোধ জণ্ত কৃত হয় এবং 

নিজ জন্য কিছুমাত্র নহে। কারণ মুখ ও জিহ্বার বাপার বাতিরেকেও মনে অনেক 

ব্যবহারের বিচার এবং শব্দোচ্চারণ হইয়া থাক । কণে অঙ্গুলি প্রদান করিষ। 

দেখিতে পাইবে যে শ্রবণ বাতিরেকেও মখ, জিহব। এবং তালাদি স্থানে কিরূপ কিরূপ 

শব্ধ হইতেছে । এইরূপে অন্তযামীনূপ হইতে জীবদিগের উপদেশ হইয়াছে : 



২ ৬৮ গত্যার্থ প্রকাশ র্ 

কেবল অপরকে বুঝাইবার কারণ উচ্চারণের আবশ্ঠকতা হয়। পরমেশ্বর নিরাকার 

এবং সর্ববব্যাপক হওয়াতে জীবস্থ স্বরূপ দ্বার! জীবাস্মায় স্বীয় অখিল বেদ বিদ্যার উপদেশ 

করিয়াছেন। পুনরায় উক্ত মনুষ্য অপরকে বুঝাইবার জন্ মুখদ্বারা উচ্চারণ করতঃ 
অপরকে শ্রবণ করায়। এইজন্য ইহাছে ঈশ্রের দোষ আসিতে পারে না। (প্রশ্ন) 

পরমান্তা কাহার আত্মায় বেদপ্রকাশ করিয়াছেন ? (উত্তর ) ৫ 

আগ্নেখগবেদো বায়োরষজুর্বেদঃ সূ্্যাৎ সামবেদঃ | 
শাতঃ | ১১1৪।২।৩। 

প্রথমে সৃষ্টির আদিতে পরমেশর অগ্নি, বায়ু, আদিতা এবং অঙ্গিরা এই কয় খবির 

তায় এক এক বেদ প্রকাশ করিয়াছেন । (প্রশ্ন ) 2 

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পুর্বং যে! বৈ বেদীৎশ্চ প্রহি- 
ণোতি তন্মৈ ॥ শ্বেতাশবঃ । অঃ ১। মঃ১৮॥ 

ইহ! উপনিষদের বচন 1 এই বচনে কথিত হইতেছে যে ব্রহ্মার হৃদয়ে ভগবান 

[বদের উপদেশ করিয়াছেন; শুবে কেন পুনরায় অগ্লাদি খষির আন্মায় কহিতেছেন ? 

( উত্তর ) অগ্প আদি দ্বারা ব্রহ্মার আত্মায় (বেদ) স্থাপিত করা হইয়াছিল। দেখ 
মন্ততে কি লিখিত আছে । 

অগ্নিবাযুরবিভ্যস্ত ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম.। 
ছুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমগ যজুঃসামলক্ষণম ॥ 

মন্থঃ ১। ২৩॥ 
পরনাক্মা আদি স্থঙ্টি সময়ে মনুষ্যদিগকে উৎপন্ন করিয়। অমি আদি চারি মহষি ছার! 

ব্রঙ্গাকে চ'রিবেদ প্রাপ্ত করাইয়াছেন এবং উক্ত ব্রঙ্গ। অগ্নি বায়ু, মাদিত্য এবং অঙ্গির। 
হইতে ঝক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব বেদের গ্রহণ করিয়াছেন । (প্রঃ) যেহেতু উক্ত চারি- 
জনকেই বেদপ্রকাশক করিয়াছেন, অন্যকে করেন নাই, স্ত্বতরাং তিন পক্ষপাতা 
হইয়াছেন। ( উত্তর ) এই চারিজনই সমস্ত জীব পেক্ষা অধিক পবিভ্রাত্মা ছিলেন, 

শন্য কেহ উহ।দিগের সনৃশ ছিলেন না, এইজন্য উহ্থা দগকেই পবিত্র বিষ্ভার প্রকাশক 
করিয়াছেন। (প্রঃ) কোন দেশের ভাষায় বেদ প্রকাশ না করিয়। কেন সংস্কৃত 
ভাষায় করিয়াছেন * (উত্তর) কোন দেশঙাষাতে প্রকাণ করিলে ঈশ্বর পক্ষপাতা৷ 

হইতেন। কারণ মে দেশের ভাষাতে প্রকাশ করিতেন তদ্দেশীয়দিগের পক্ষে বেদের 
অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন বিষয়ে স্থগমত। এবং বিদেশীয়ের পক্ষে কঠিনতা। হইত। 
এইঙ্গন্য সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহ! কোন দেশের ভাষা নহে এব 
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বেদভাষা অন্য সমস্ত ভাষার কারণ বলিয়া উহাতেই বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। 

যেরূপ ঈশ্বরের পৃথিবী আদি স্থ্টি, সকল দেশ এবং সকল দেশবাসীর জন্য এক এবং 
সমস্ত শিল্পবিস্ভার কারণ তন্রপ, পরমেশ্বরের বিস্তার ভাষাও এক হওয়া উচিত। কারণ 

সমস্ত দেশ এবং দেশবাসীর পক্ষে তুল্য পরিশ্রম হওয়াতে ঈশ্বর পক্ষপাতী হয়েন না, 
এবং এই ভাষা অন্য সকল ভাষার কারণ (মূল ) হইয়াছে । (প্রশ্ন) বেদ ঈশরের 

কৃত, অন্যের কৃত নহে এবিষয়ে প্রমাণ কি? (উত্তর) পরমেশ্বর যেরূপ পবিজ্র সর্বব- 

বিদ্যাবিং, শুদ্ধ গুণকণ্মস্বভা বযুক্ত, ন্যায়কারী এবং দয়াদিগুণবিশিষ্ট । যে পুস্তকে তক্রপ 
ঈশ্বরের গুণকণ্ম ও স্বভাবের অনুকূল কথন আছে, উহ! ঈশরকৃত, অন্যকৃত নহে। 
যাহাতে স্বগ্িক্রম প্রত্যঙ্গাদি প্রমাণ আপ্ত ও পবিভ্রাত্মাদিগের ব্যবহারের বিরুদ্ধ কথন 
নাই, তাহ] ঈশ্বরোক্ত। ঈশ্রবের জ্ঞান যেরূপ নিভ্রম, যে পুস্তকে সেইরূপ ভরাস্তি- 
রহিত জ্ঞানের প্রতিপাদন আছে উহা, ঈশ্বরোক্ত । পরমেশ্বর যেরূপ এবং তাহার 

সষ্িক্রম যেরপে রক্ষিত হইয়াছে, তত্রীপ ঈশ্বর, স্ষ্টিক্রম, কারণ এবং জীবের প্রতি- 
পাদন যে পুস্তকে থাকিবে তাহা পরমেশ্বরোক্ত পুস্তক হইয়া থাকে। বেদ যেরূপ 

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বিষয়ের এবং শুদ্ধাত্সার স্বভাবের অবিরুদ্ধ, বাইবল, কোরাণা'দি 

অন্য পুস্তক তব্রুপ নহে । ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ সমুল্লাসে বাইবেল এবং কোরাণ 
প্রকরণে ইহার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা যাইবে। (প্রন্ম) বেদ ঈশ্বর হইতে প্রকাশিত 

হইবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ মনুষ্যগণ ক্রমশঃ জ্ঞানের বৃদ্ধি করতঃ পুস্তক 
রচনা করিয়া! লইতে পারে। (উত্তর) না, কখনই রচন| করিতে পারে না, যেহেতু 

কারণ বিনা কার্ষয্যোৎপত্তি হওয়া অসম্ভব । যেরূপ বন্য-মনুষ্য সৃষ্টি দেখিয়া বিদ্বান 
হয় না পরম্থ কোন শিক্ষক পাইলেই বিদ্বান্ হয় তজ্রূপ এক্ষণেও পাঠ ব্যতিরেকে কেহ 

বিদ্বান হইতে পারে না। এইরূপে উক্ত আদি স্থঙি সময়ে পরমাত্ম। যদ্দি ধাষিদিগকে 
বেদবিষ্। অধ্যাপন না করিতেন এবং ইহার! যদি অন্যকে অধ্যাপন না করাইতেন তাহা 

হইলে, সকল লোক অবিদ্বান্ থাকিয়া যাইত। যেমন কোন বালককে জন্ম হইতে 
নির্জন স্থানে, অথবা অবিদ্বান্দিগের বা পশুদিগের সঙ্গে রাখিলে সে তাহার সঙ্গীর 

অনুরূপ হইয়া থাকে । বন্য “ভীল্” আদি মানব ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ । যতদিন আর্ধাব তত 
দেশ হইতে শিক্ষা! বিস্তৃত হয় নাই ততদ্দিন মিসর, গ্রীস ও ইযুরোপ আদি দে-স্থ মনুষ্য- 
দ্রিগের কোন বিষ্তা লাভ হয় নাই এবং ইয়ুরোপ হইতে কলদ্বস্ আদি পুক্ষ যতদিন পর্যন্ত 
আমেরিকায় যায় নাই ততদিন পধ্যন্ত, সহঙ্স, লক্ষ অথবা কোটিবর্ষধ হইতে তদ্দেশস্থগণ 

মুর্খ অর্থাশু বিস্তাহীন ছিল। পুনরায় শিক্ষা পাওয়াতে বিদ্বান হইয়াছে । এইন্পে 

পরমাত্মা হইতে স্প্টির আদি সময়ে বিষ্যা'শক্ষা প্রাপ্তি হওয়াতে উত্তরোত্তর (লোকে ) 
বিদ্বান্ হইয়। আ.সতেছে। 



গত্যার্থ প্রকাশ । 

স এষ পুর্ব্ষোগপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ যোগসূঃ 
সমাধিপা্দে সুও ২৬ ॥ 

বর্তমান সময়ে যেরপ আমর! অধ্যাপকর্দিগের নিকট পাঠ করিয়! বিদ্বান্ হইয়া 

থাকি, পরমেশ্বরও সেইরূপ স্থপ্টির আরন্তে উৎপন্ন অগ্রি আদি খিদিগের গুরু অর্থাৎ 

অধাপনকর্থা হইয়াছিলেন। কারণ জীব যেরূপ স্থযুপ্তি এবং প্রলয়কালে হন্তান- 

রহিত হইয়া যায় পরমেশ্ধর তক্রপ হয়েন না। তাহার জ্ঞান নিত্য বলিয়!, ইহা নিশ্চি* 

জানিতে হইবে যে, নিমিত্ত ব্তিরেকে কখন নৈমিত্তিক অর্থ সিদ্ধ ভয় না। (প্রশ্ন। 

বেদ সংস্কত ভাষায় প্রকাশি হ হইয়াছে, কিন্তু মশ্সি আদি খাধিগণ উক্ত ভাষ! জানিতেন 

না। তবে বেদের অর্থ তাহারা কিরূপে জানিলেন ? ( উত্তর ) পরমেশ্বর জানাইয়া- 

ভেন। এবং ধশ্মাত্আা খষিগণ যখন যখন যে যে অর্থ জানিবার ইচ্ছ! করতঃ ধ্যানাবস্থিত 

হইয়া পরমেশ্বরের স্বরূপে সমাধিস্থ হইয়াছেন, তখন তখন পরমেশর অভীগষ্ট মন্ত্রের 

অর্থ বিদিত করিয়াছিলেন ; যখন অনেকের আত্মায় বেদপ্রকাশ হইল তখন, খষি ও 

সুনিগণ উহার অর্থ প্রকাশ করিধা এবং খষি ও মুনিদিগের ইতিহাস লিখিয়! যে সকল 

পুস্তক রচনা করিয়াছেন ; তাহার নাম ব্রান্ষণ। ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের ব্যাখ্যান গ্রশ্ বলিয়া 
উহার নাম ব্রাঙ্গণ হইয়াছে । 

খষয়ো ( মন্ত্দৃষ্টয়ঃ ) মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ ॥ নিরু ১২০ ॥ 
যে যে খধির প্রথমে যে যে মন্ত্রাথথের দর্শন হইয়াছে, পূর্বেব কেহ উক্ত মন্ত্রাথ 

প্রকাশিত করেন নাই এবং অন্ট কাহাকেও অধ্যাপন করান নাই বলিয়৷ অস্ভাবধি তত্তৎ 
মন্ত্রের সহিত তত্তং খাষির নাম স্মরণাথ লিখিত হইয়৷ আদিতেছে । যদি কেহ খাধিদিগকে 

মন্ত্রকর্তী বলেন তাহা হইলে, তাহাকে মিথ্যাবাদী বুঝিতে হইবে, কারণ তাহার! মন্ত্রের 
অর্থ-প্রকাশক মাত্র ( মন্ত্রকর্তাী নেন )। (প্রশ্ন) কোন্ গ্রন্থের নাম বেদ? ( উত্তর) 
খাক্, যু, সাম এবং অথর্ব বেদের মগ্্রসংহিতার নাম বেদ অন্যের নাম নছে। 

(প্রশ্ন ) ৫-- 

২১5 

ন্ত্্রাহ্ষণয়োর্বেদনামধেয়ম, ॥ 
ইত্যা্দ কাতায়নাদিকৃত প্রতিজ্ঞা সৃত্রাদ্দির কি অর্থ করিবেন? ( উত্তর) দেখ 

সংহিতা পুস্তকের শর্তে এবং অধ্যার সমাপ্তিতে “বেদ” এই সনাতন শব লিখিভ হইয়া 
আসিতেছে; এবং ব্রাঙ্ধণ পুস্তকের আরম্কে অথবা অধ্যায় সমাপ্তিতে কুরাপি তাহ। 
লিখিত নাই। তথাচ নিরাক্তে £-৮ 



সগুম সমূললাস। ২১৯ 

ইত্রপি নিগমো ভবতি। ইতি ব্রান্ষপম। নিঃ অঃ 
1৫1 খৎ ৩1৪ 

ছন্দো ব্রাহ্ষণানি চ তদ্বিষয়াণি । অফীঃ 81২৬৬ ॥ 
এই পানিনীয় সূত্র দ্বারাও স্পষ্ট বিদিত হওয়! যায় যে বেদ মন্ত্রতাগ, এবং ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা- 
ভাগ। এবিষয়ে বিশেষ দেখিবার ইচ্ছা হইলে মত্ড রণচত “ধথেদাদি ভাষ্যভূমিকায়” 

দেখিতে হইবে । তংস্থলে অনেকরপে প্রমাণের বিরুদ্ধ হওয়াতে কাত্যায়নের বচন সিদ্ধ 
বা প্রমাণ হইতে পারে না এইরূপ সিদ্ধ করা হইয়াছে । কারণ উহা মানিলে বেদ কখন 

সনাতন হইতে পারে না; যেহেতু ব্রাহ্মণ পুস্তকে অনেক খখি। মহষি এবং রাঁজা্দগের 
ইতিহাস লিখিত আছে। যাহার ইতিহাস তাহার জন্মের পশ্চাশড উহা! লিখ্তি হইয়া 
থাকে ; স্থতরাং, ত্গ্রন্থও তাহার জন্মের পশ্চা্ রচিত হয়। বেদে কাহারও ইতিহাস 

নাই; কিন্তু উহ্ভাতে যে যে শব্দ দ্বারা বিশেষ বিদ্যা! বোধ ভয়, তত্তং শন্দেরই প্রয়োগ 
করা হইয়াছে । বেদে:কোন মনুষ্যের সংজ্ঞা বা বিশেষ কথার প্রসঙ্গ নাই । (প্রশ্ন ॥ 

বেদের কত শাখ! মাছে? (উত্তর) একহাজার একশত সপ্তবিংশতি। (প্রশ্ন ) 

শাখ! কাহাকে কহে ? (উত্তর ) ব্যাখ্যানকে শাখা কহে । (প্রম্ম ) সংসারে বিদ্বান্গণ 

বেদের অবয়বভৃত বিভাগকে শাখ। মনে করেন। (উত্তর ) সামান্য বিচার করিয়! 

দেখ। (কারণ ) বেদের যাবতীয় শাখ। আছে তাহা মাশ্বলায়নাদি খষিদিগের 
নামে প্রসিদ্ধ এবং মন্ত্রসংহিতা পরমেশ্বরের নামে প্রসিদ্ধ। চারিবেদ যেরূপ পর- 

মেশ্বরকৃত স্বীকার করা হয়, তদ্রুপ আশ্বলায়ন আদি শাখা সকল তত্ত২ খধষিকৃত 

স্বীকার করিতে হয় এবং সকল শাখাতে মন্ত্রসকল প্রতীকভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 

যেমন তৈত্তিরীয় শাখায় “ইযেহোর্সেছেতি” ইতাদি প্রতীকভাবে ধরিয়া ব্যাখ্যা কর! 

হইয়াছে, কিন্তু বেদসংহিতাতে কোন মন্ত্র প্রতীকভাবে ধৃত হয় নাই! এইত্রন্য পরমে- 

শ্বর কৃত চাবিবেদ মুল বৃক্ষ এবং মাশ্বলায়নী আদি সমস্ত শাখা । উহা! খষি ও মুনিক্রুত, 
পরমেশ্বর কৃত নহে । এই বিষয়ে বিশেষ ব্যাখ্যা দেখিতে ইচ্ছা হইলে প্খখেদাদিভাষ্য 

ভূমিকায়" দেখিবেন। মাতা ও পিতা যেরূপ মাপনার সন্তানবিগের উপর কৃপাদৃষ্টি 
করতঃ উহা্দিগের উন্নতি অভিলাদ করেন, তদ্রপ পরমেশ্বর সকল মনুষ্যের উপর কৃপা! 

করিয়া নেদ প্রকাশিত করিয়াছেন! ইহা হইতে মনুষ্যগণ অবিষ্যান্ধকার ও ভ্রমজ!ল্ 

পরার করত; বিষ্তা। ও বিজ্ঞান রূপ সূর্ণ্য প্রাপ্ত হইয়। অতিশয় আনন্দে অবস্থান 
কর্ট বে এবং বিস্তা ও ববখের বুদ্ধি ক্তে থাকিবে (প্রশ্ন ) বেদ নিত্য অথবা অনিতা ৯ 

€ উত্তর) নিতা। কারণ পরমেশ্বর নিত্য বলিয়া তাহার জ্ঞানাদি গুণও নিত্য। 

যাহা নিত্য পদার্থ তাহার গুণ, কর্ম ও স্বভাবও নিত; .ও অনিতা গুণ কর্দাদি অনিত্ 



২১২ সত্যার্থ প্রকাশ। 

হুয়া থাকে । (প্রশ্ন) তবে কি পুস্তকও নিত্য ? (উত্তর ) না, কারণ পুস্তক পত্রে 

এবং মসীতে প্রস্তুত হয়; উহ! কিরূপে নিত্য হইতে পারে ? কিন্তু যে শব্দ ও অর্থের 

স্ন্ধ আছে, উহা নিত্য। (প্রশ্ন) ইহাও হইতে পারে যে ঈশ্বর উল্ত ঝুষি- 

দিগকে জ্ঞান দিয় থাকিবেন এবং তাহার! উক্ত জ্ঞান হইতে বেদ রচন! করিয়া! লইয়া- 

ছেন। (উত্তর )গ্ডেয় ব্যতিরেকে জ্ঞান হইতে পারে না। গায়ত্র্যাদি ছন্দ যড়জাদি 
ও উদাত্তানুদাত্তীদি স্বরের জ্ঞান পূর্বক গায়ত্র্যাদি ছন্দের রচনা করিতে সর্বজ্ঞ 
বাতিরেকে অন্য কাহারও সামর্থ্য নাই; কেহই এই প্রকার সর্ধবহঞ্কানযুক্ত শাস্স 

রচন! করিতে পারে না। অবশ্ব, বেদপাঠের পর খষি ও মুণিগণ ব্যাকরণ, নিরুক্ত এবং 
ছন্দ আদি গ্রন্থ বিষ্ভাপ্রকাশার্থ রচনা! করিয়াছেন । পরমাত্বা বেদ প্রকাশ না করিলে, 

কেহই কিছু রচনা করিতে পারিত না। এই জন্ বেদ পরমেশ্বরোক্ত। ইহারই 
অনুসারে সকলের চল! উচিত। যদি কেহ কাহাকে জিহ্জানা করে যে, “তোমার 

মত কি?” তাহা হইলে সে উত্তর দিবে যে“আমার মত বেদ” অর্থাত বেদে যাহ। 

কিছু কথিত আছে উহীই আমি স্বীকার করি। ইহার পরে স্থষ্টি বিষয় লিখিত হইবে। 
এস্থলে সংক্ষেপে ঈশ্বর এবং বেদ বিষষের ব্যাখ্যা লিখিত হইল । 

ইতি ্্রী্ন্দয়ানন্দ সরত্বতী স্বামিকুতে সত্যার্থ প্রকাশে 
স্ভাষাবিভূষিতে ঈশ্বরবেদবিষয়ে 

সপ্তুমঃ সমূল্লাসঃ সম্পূর্ণ ঃ1৭॥ 



অথাফম সমুললাসারস্তঃ | 

অথ হৃষ্টযৎপত্তিস্থিতি প্রলয়বিষয়ান্ ব্যাখ্যা স্তাম$। 

এক্সণে সৃগ্তির উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়বিষয় কথিত হুইবে 

ইয়ৎ বিস্ৃষ্টর্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বান। 

যে। অন্থ্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ৎসো অঙ্গ বেদ যদি ব৷ 

ন বেদ ॥১॥ 
ত আসীত্বমসা গুমগ্রেপ্রকেতৎ সলিলৎ সর্ববমা 

ম.। 
তৃচ্ছ্যেনাভ.পিহিতৎ যদাসীতপন্তম্মহিনা জায়তৈকম, 

২ খ। মঃ ১০ । সু ১২৯। মৎ৭।৩॥ 

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতম্তজাতঃ পতিরেক অসীৎ। 
স দাধার পথিবীৎ গ্যামুতেমাৎ কন্মৈ দেবায় হবিষা 

বিধেম॥৩।॥ ও মই। ১০। সু৪১২১। মই ১॥ 

পুরুষ এবেদও সর্বৎ যদ্ভূৃতৎ যচ্চভাব্য মণ। 

উতাম্বতত্বস্তেশীনে। যদন্নেনীতিরোহতি ৷ ৪ ॥ 
যজুঃ অঃ ৩১। মঃ ২ ॥ 

যতো ক! ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি ! 

যৎ্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ধিজিজ্ঞাসম্য তদ্ত্রদ্ছ ॥ ৫ ॥ 

তৈত্তিরীয়োপনিঃ ভূগুবল্লীঃ অন্ুঃ ১। 

হে ( অঙ্গ) মনুষ্য ! ধাহ! হইতে বিবিধ সি প্রকাশিত হইয়াছে; মিনি ধারণ এবং 

প্রলয় করেন, যিনি এই জগতের স্বামী, ধিনি ব্যাপক বলিয়া ধাহাতে এই সমস্ত জগৎ 

উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় প্রাপ্ত হয়, সেই পরমান্ধা এবং সাহাকে ভুমি জান এবং 



২১৪ সতভ্যার্থ প্রকাশ । 

অপরকে স্ষ্টিকর্তা বলিয়া স্বীকার করিও না ॥ ১॥ এই স্থৃপ্টির পুর্ব এই সমস্ত জগৎ 

অন্ধকারাবুত রাত্রিকারূপে অবিজ্ঞেয় আকাশবৎ এবং তুচ্ছ ভাবে অর্থাৎ অনস্ত পরমে- 

সবরের সম্মুখে একদেশস্থ হইয়। আচ্ছাদিত ছিল। পশ্চাতে পরমেশ্বর আপনার সামর্থ; 
দ্বার! কারণরূপ হইতে কাধ্যরূপ করিয়াছেন ॥ ২ ॥ হে মনুষ্যগণ ! ধিনি সমস্ত সূরধ্যাদি 
নেজন্বী পদ্ণর্থের আধার, যিন ভৃত এবং ভবিষ্যৎ জগতের এক অদ্বিতীয় পতি, ধিনি 
জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে বিষ্ভমান ছিলেন এবং যিনি এই পৃথিবী হইতে সুর্ন্যালোক 
প্যান্্ সমস্ত জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন সেই পরমাত্মা। দেবকে প্রেমপূর্ববক ভক্তি প্রদর্শন 
কর £৩।॥ হে মনুষ্যগন ! যিনি সর্ববিষয়ে পুর্ণপুরুষ, ঘিনি নাশরহিত কারণ, যিনি 
স্বামী এবং যিনি জাবের স্বামী এবং যিনি পৃথিব্যার্দি জড় হইতে এবং জব হইতে 
অতিরিন্ত সেই পুরুষই, এই সকল ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বস্তমান জগ রচন। করিয়া- 

ছেন॥ 8 ॥ “য পরমাত্মার রচনাবশত; 'এই সমস্ত পৃথিন্যাণ্দ ভূত ও জীব উৎপন্ন হইতেছে 
এবং ফাহাতে প্রলয় প্রাপ্ত হয় তিনিই ব্রহ্ম, টাহাকেই জানিবার ইচ্ছা কর ॥ ৫ ॥ 

জন্মাদশ্য যতঃ॥ শারীরিক সঃ অঃ ১। পাঃ ১। শ্বঃ ২ ॥ 
বাহ! হইতে এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় হয় সেই ব্রন্মই জানিবার 

যোগা । ( প্রশ্ন ) এই জগত পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বা হন্য হইতে + (উত্তর ) 
নিমিপ্ত কারণ স্ব্ধূপ পরমাত্মা হইতে উত্পন্ন হইয়াছে. পরস্ত ইহার উপাদান কারণ 
প্রকৃতি! (প্রশ্ন) পরমেশ্খর কি প্রকৃতিকে উৎপন্ন করেন নাই? (উত্তর) না 
উহা অনাদি । (প্রশ্ন) সনাদি কাহাকে নলে ও কতপ্রকার পদার্থ অনাদি ? ( উত্তর ) 
ঈশ্বর, জীব, এবং জগতের উপাদান কারণ এই তিন পদার্থ অনাদি । ( প্রশ্ন) উভাৰ 
প্রমাণ £ (উত্তর ) £- 

দ্বা স্টুপর্ণ সধুজা সখায়। সমান রক্ষং পরিষন্থজাঁতে । 
তয়োরন্ঃ পিপ্পলং স্বাঘত্্যনশ্ন্নন্তো অভিচাকশীতি ॥১ 

ঝঃ মঃ১। সূুও ১৬৪ । মঃ ২০ ॥ 
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভাঃ ॥২ ॥ যজুং অঃ ৪০। মঃ৮॥ 
( দ্বা) ব্রহ্ম এবং জীব এই উর (স্তপর্ণ) চেশুনশ! এবং পালনাদি গুণ বশত; 

সদৃশ, ( সঘুজা ) ব্য।প্য ব্যাপকভাব হতে সংযুক্ত এন" ( সায়া ) পরস্পর মিত্রভাধুক্ত 
হইণা যেরূপ সনাতন ও অনাদি, এবং ( সমানম্) তদ্রপ (বৃক্ষম্) অনাদি মূলক্জপ 
কারণ এবং শাখারূপ কাব্যযুক্ত বৃক্ষ অর্বাং যাহা স্কুল হইয়। পুনঃ গ্রল কালে ছিন্ন ভি 
হইয়া যায়, তাহও অন'দি ত্ৃতয় পদার্থ। এই তিনের গুণ, কন্ত্ এবং স্বভাব ও 



অষ্টম সমুলাস। ২১৫ 

শনাদি। জীব ও ব্রহ্ম এই উভয়ের মধ্যে জীব এই বৃক্ষরূপ সংসারে পাপপুণ্যরূপ ফল 

( স্বান্বত্তি ) উত্তমরূপে ভোগ করে এবং 'দ্বতীয় পরমাত্মা কর্মফল ( অনশ্নন্ ) ভোগ 

না করিয়া চারিদিকে অর্থাৎ ভিতরে বাহিরে এবং সর্বত্র প্রকাশমান হইয়া আাছেন। 

জীব হইতে ঈশ্বর ও ঈশ্বর হইতে জীব "এবং উভয় হইতে প্রকৃতি ভিন্ন স্বরূপ এবং এই 

তিনই অনাদি ॥ ১॥ ( শাশ্বতীঃ ) মর্থাৎ অনাদি সনাচন জীবরূপ প্রজাদিগের জন্য 

বেদদ্বার। সমস্ত বিষ্ভার পরমাত্মা বোধ করিয়াছেন ॥ ২॥ 

অজামেকাং লোহিতশুরুকৃঞ্ণাং বহুবীঃ প্রজাঃ 
* স্ঞজমানাৎ ন্বরূপাই 1 

অজোহ্েকো জুষমাণোহহশেতে জহাতোোনাৎ 

ভূঞ্তভোগামজোহন্যঃ ॥ 

শ্বেতাম্বতরোপনিষদি। অঃ ৪1 মই ৫। 
প্রকৃতি, জীব এবং পরমাজ্। এই ভিনই “অজ” শর্থাও ইহাদিগের কখন জক্ম 

হয় না এবং ইহারা কখন জন্মগ্রহণ করে না। অর্থাশ এই তিনই সমস্ত জগতের 

কারণ এবং ইহাদিগের কোন কারণ নাই | অনাদি জীব এই অনাদি প্রাকৃতির 

ভোগ করতঃ আসক্ত হয়, কিন্তু উক্ত পরমাত্ম! ইহার ভোগ ও করেন না এবং ইহাতে 

আসক্তও হয়েন না। ঈশ্বর এবং জীবের ঈশ্বর বিষয়ে লক্ষণ ইতঃপুর্বেধ কথিত হই- 

যাছে। এক্ষণে প্রকৃতির লক্ষণ লিখিত হইতেছে ১ 

সত্বরজন্তমসাৎ সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকতের্মহান 

মহতোইহস্কারোহহস্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্ড্রিয়ৎ পঞ্চ- 
তন্মাত্রেভ্যঃ স্থুলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিৎশতিগ্ণঃ ॥ 
সাঙ্খয সুঃ$॥। অঃ১। সূও ৬১॥ 

(সত্ব) গুদ্ধ (রজঃ) মধ্য (তম: ) জাডা অর্থাৎ জড়তা এই তিন বস্তু মিলিত 

হইয়া যে সংঘাত হয় উহার, নাম প্রকৃতি । উহা! হইতে মহত্ত্ব বুদ্ধি তাহা হইতে 

অহঙ্কার, তাহা হইতে পঞ্চতন্মান্র সৃক্ষাভূত, দশেক্ত্িয় এবং একাদশ মন, পঞ্চতম্মাপ্ 

হইতে পৃথিব্যাদি পঞ্চভুত এই চতুবিংশতি তব উৎপন্ন হইএাছে এবং পঞ্চবিংশতি হম 

তন্ধ পুক্রষ অর্থাৎ জীব এবং পরমেশ্বর । ইহার মধ্যে প্রকৃতি অবিকারিণী। মহন্ত, 

অহন্ক।র এবং পঞ্চ দুমনঠঠ ইচ্চার! প্রকৃতির কারা এবং ইস্ট্রিয়গণের, মনের ও 

স্থুলভুঠের কারণ। পুরয কাহার প্রন্তৃতি, উপাদান কারণ অথব৷ কার্ধয নহে । (প্রশ্ন )- 



২১৬ সত্যার্থ প্রকাশ । 

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ ॥১॥ ছান্দোঃ প্রঃ ৩। খঃ ২। 
অসদ্ধা ইদমগ্র আসীৎ ॥২॥ তৈত্তিরট্রোপনিঃ ব্রহ্মানন্দবঃ | 

অহুঃ ৭॥ 
আত্ম্বিবেদমগ্র আসীৎ ॥৩॥ রহঃ । আঃ ১। ত্রঃ ৪1 ম3১॥ 
ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ ॥8॥ শতঃ ১১।১। ১১।১॥ 

হে শ্বেতকেতো । সৃষ্টির পূর্বে এই জগণ্ড সণ (১) অসৎ (২) আত্মা (৩) এবং ব্রহ্মরূপ 

(৪) ছিল । পশ্চাৎ 2 

তদৈক্ষত বনুঃ স্তাৎ প্রজায়েয়েতি | 

সোইকাময়ত বহঃ স্তাং প্রজায়েয়েতি ॥ 
তৈত্তিরীয়োপনিঃ । ব্রহ্মনন্দাবল্লী । অনুঃ ৬।॥ 

উক্ত পরমাত্। আপনার ইচ্ছা! বশত; ব্ুরূপ হইয়াছেন । 

সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ 
ইহাঁও উপনিষদের বচন। এই বে সমস্ত জগণ্খড আছে উহা নিশ্চিতরূপে ব্রঙগ 

উহ্নাতে দ্বিতীয় নানাপ্রকারের কোন পদার্থ নাই, পরম্থ উহা সমস্তই ব্রহ্ম । (উত্তর ) 

কেন এই সকল বচনের অনর্থ করিতেছি গ কারণ উক্ত উপনিষদ সকলে লিখিত 

আছে যেঃ-- | 

এবমেৰ খলু সৌম্যান্নেন শুঙ্গেনাপো মূলমহিচ্ছান্তিঃ 
সৌম্য শুঙ্গেন তেজোমূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙেন 
সন্মুলমন্তিচ্ছ সম্মলাঃ সোমোমাঃ সর্বাও প্রজাং সদায়তনাঃ 
সংপ্রতিষ্ঠাঃ ॥ ছান্দোঃ প্রঃ ৬। খঃ৮। মঃ৪॥ 

হে শ্বেতকেতে। : তুমি অন্নরূপ পৃথিবী কাধ্য হইতে জলরূপ মুলকারণ জানিবে । 
বল হইতে তেজোরূপ মূল এবং তেজোরূপ কার্য হইতে সন্রপ কারণ প্রকৃতিকে 
জানিবে ! উঞ্ত সত্যন্থরূপ পকৃতি সমস্ত জগতের যূলগৃহ এবং শ্থিতির স্থান। এই 
নমস্ত স্ষ্টির পূর্বেব অসতের সদৃশ হইয়া জীবাত্মা, ব্রঙ্গ এ৭ং প্রকৃতিতে লীন থাকিয় 

বর্তমান ছিল ইহার অভাব ছিল না । ( সর্ববংখলু ) ইত্যাদি বচন সেইরূপ, যেমন 

ভানুমতার খেলায় বলে যে “কোথাথেকে ইট, কোথাথেকে ডেল ভানুমততী ঘর করে 

( অদ্ভুত ) খেলা” তত্রপূ উক্ত বচন এক প্রকার ক্রীড়া স্বরূপ, কারণ £__ 



র্ 
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সর্বং খবিদম্ ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত ॥ 
ছান্দোঃ প্র ৩। খঃ ১৪ । মঃ ১ 

“নেহ নানান্তি কিঞ্চন”। 

কঠোপনিষদ্। অঃ ২। বলীঃ ৪ । ম3 ১১ ॥ 
যেরূপ শরীরের অঙ্গ যতক্ষণ শরীরের সহিত একত্রে থাকে ততন্মণ কার্যাকর হয় এবং 

পৃথক হইলে অকনম্মণ্য হয় তদ্রুপ, প্রকরণস্থ হইলে বাকা সার্থক থাকে এবং প্রকরণ 
হইচ্, ম্বতন্ত করিলে অথবা অন্য বাক্যের সহিত সংযুক্ত করিলে তাহ) অনর্থক হইয়া য'য়। 
ইহাতে কি অর্থ হইল শ্রবণ কর। হে জীব! তুমি ব্রন্ষমের উপালন' কর, যে তরঙ্গ 
জগতের উত্পত্তি, স্থিতি এবং জীবন হয়েন এবং ধাচ্ার নিম্ঘ্রণ এবং ধারণ বশতঃ 2 

বিদ্কমান রহিয়'ছে অধবা ব্রন্মর সহচরিত রহিয়াছে, তাহাকে ভ্যাগ করিয়া অপদুরর 

উপালনা করিবে না। উক্ত চেহনমাত্র অধট্করস রূপ ব্রন্ধ নানাবস্তর স্মষ্টি নেন । 

কিন্তু সমন বস্তু পৃগক্ পৃপক্ ভাবে পরচমখ্বর রূপ আধারে অবস্থিত । (প্রশ্ন জগতের 

কাবণ কত প্রকার 2 (উত্তর) তিন প্রঙ্কার। প্রথম নিমিপ্ব কারণ, দ্বিভীয় উপাদান 

কারণ এবং তৃতীয় সাধারণ কারণ । যাহার নিশ্মাণবশতঃ কোন বস্থ নিশ্মিত হয়, নিশ্মাণ 

না করিলে নিশ্মিত হয়না এবং স্বয়ং নিশ্মিত না! হইয়া অপরকে প্রকারাস্তর করিয় 

নিশ্মীণ করে, তাহাকে নিমিন্তকারণ কহে ' যাহা ব্যতিরেকে 'কছু নিশ্মিত হয় না ও যাহ! 

অবস্থাস্তররূপ হইয়া নিশ্মিত হয় এবং বিকৃতও ভয়, তাহাকে উপাদান কারণ কাূহ। 

মাহা নিশ্মাণ বিষয়ে সাধন এবং সাধারণ হেতু তাহাকে সাধারণ কারণ কহে । নিমিক 
কারণ ছুই প্রকার হয়। প্রথম কারণ হইতে সকল স্থট্টির নিশ্মান ধারণ এবং প্রলয়কর্তা 
ও সকলের ব্যবস্থাকর্ত৷ মুখ্য নিমিন্তকারণ পরমাস্থা । দ্বিতায় পরমেশ্বরের স্যষ্টি মধ্যে 

নান! পদ্দাথ লইয়' নানাবিধ কাধ্যান্তর নিশ্মাণকর্ত। নাধারণ নিমিত্ত কারা জীব। 

উপাদান কারণ প্রকৃতি ও পরমাণু । উহাদ্দিগকে সংসার রচনার সামগ্রী কে । 
উহা! জড় ব'লয়া স্দয়ং নিশ্মিত বাঁ বিকৃত হইতে পারে না, কিন্থু অপরে নিশ্মাণ করিলে 

এবং বিকৃত করিলে নিশ্মিত এবং বিক্ষত হুইয়। থাকে । কোন কোন স্থলে জড়রূপ 

নিমিন্ত হইতে ক্ড়ও নিশ্মিত এবং বিকৃত হয় । যেমন পরমেশ্বরের রচিত বীজ্জ ভূমিতে 
পতিত হইলে এবং জল পাইলে বুক্ষাকান হইয়৷ থাকে, এবং" অগ্রিগাদি জড়ের সংযোগে 

বিকৃতও হয়, পরম্থ নিয়মপূর্নক উহাদিগের নির্ষিত হওয়া এবং বিরুত হওশ! পলমে- 

স্বর এবং জীবে৭ অধীন । যখন কোন বন্ধু নিশ্রিঠ হয়, তখন যে যে সাধন তইস্ে 

নিশ্ুত হয়, অর্থাৎ ভগ্তাব, দর্শন, বল, হস্ত এবং অন্যান্য নানাবিধ সাণন এবং দিক্, 
কাল, আকাশ, এইগুলি সাধারণ কারণ । যেমন ঘট নিদ্দাণ বিষয়ে কুস্তকার নিসিল্ত 

_ ২৮ 
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কারণ, স্ৃত্তিকা উপাদান কারণ এবং দণ্ড চক্র আদি সামান্য হেতু, দিক্, কাল, আকাশ, 
প্রাশ, চক্ষু, হস্ত, জ্ঞান ও ক্রিয়া আদি নিমিতুসাধারণ এবং নিমিত্তকারণও হইয়ণ 
খাকে। এই তন কারণ ব্যতিরেকে কোন বস্তব নিশ্মিত অথব! বিকৃত হইতে পারে না । 

(প্রশ্ন ) নবীন বোসন্তী লোক কেবল পরমেশখ্বরকেই জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান 

কারণ বলিয়া স্বীকার করেন। 

যথোর্ণনাভিও স্থজতে গৃহৃতে চ ॥ 
মুগ্তকোপনিঃ | সুঃ ১। খঃ ১। মর ৭॥ 

ইহ। উপনিষদের বচন । ( উর্ণশীভ ) মাকড়স। যেরূপ বাহির হইতে কোন পদার্থ 

গ্রছণ করে না, কিন্তু নিশের অবযব হইতে তন্ত্র নির্গভ করিয়া জাল নিণ্মাণ করতঃ 

স্বয়ংই- ক্রীড়া করে তদ্রুপ, ব্রহ্ম আপনা হইতেই জগত নি্মীণ করিযা নিজে জগদাকার 

হইয়। স্বংই ক্র কবিতেছেন । উক্ত ব্রক্ধ ইচ্ছ। এবং কামনা করিলেন যে “আমি 

বহুরূপ অর্থাৎ জগদাকার হইব,” এবং তাদৃশ সংকল্প মাত্র হইতেই সমস্ত জগজ্প 
ব্রচিত হইল । কারণ $-- 

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেহপি তর্তথা। ॥ 
গৌড়পাদীয় কারিকা শ্লোক ৩১॥ 

ইহা৷ মাতুঁক্যোপনিষদের কারিকা । যাহ! প্রথমে ছিল না এবং অসন্তে থাকিবে ন। 
উছা। বস্তমানেও নাই । অতএব বখন শ্ষ্ট্ির আদ্দিতে জগৎ ছিল না এবং অস্তে যখন 
সংসার থাকিবে না তখন, বর্তমানে সমস্ত জগং ব্রক্ষময় কেন নহে ? (উত্তর ) তোমার 

কথানুসারে যদি ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হইয়া যায় তাহা হইলে তিনি বিকার, 

পরিণামী এবং অবস্থান্তরযুক্ত হইয়৷ পড়িবেন এবং কাধ্যে উপাদান কারণের গুণ কর্ম 
এবং স্বভাব আসিয়া! পড়িবে । 

কারণগুণপূর্বকঃ কার্য গুণো দৃষ্ঃ ॥ 
বৈশেষিকঃ ৷ আঃ ১ সৃঃ ২৪ ॥ 

উপাদান করণের সদৃশ কাধ্যেরও গুণ হইয়া থাকে । তাহা হইলে সচ্চিদানন্দস্বরূপ 
বন্ধ খগংকার্য্যরূপ সদৃশ অসৎ, জড় এবং মানন্দরহিত হইয়া যায়। ক্র অক্র এবং 
জগৎ উৎপত্তিশীল, রঙ্গ অদৃশ্ঠ এবং জগৎ দৃশ্ত, ব্রহ্ম অখণ্ড ও জগৎ খণ্ডরূস। যদি ব্রন 
হইতে পৃথিব্যাদি কার্য উৎপন্ন হয় তাহ! হইলে, পৃথিব্যাদ কাধ্যের জড়াদি গুণ ব্রন্মেও 
হইবে অর্থাৎ পুথিন্যাদি যেন্ধপ জড় পরমেথরও তদ্রুপ জড় হইয়। পড়িবেন অথবা 
পরমেশ্বর যেরূপ চেন তদ্রুপ পৃথিব্যাদি কার্যযেরও চেতন হছওয়! উচিত। উর্মনাতের 
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ঘে দৃষ্টান্ত দিয়াছ, উহারও তোমার মতের সাধক নচে বরং বাধক। উহার জড়রূপ 
শরীর, তন্তর উপাদ্দান কারণ, ও জীবাত্মা নিমিততকারণ, এবং উহাও পরমাত্মার অন্ভুভ 
রচনার প্রভাব, কারণ অন্য জন্তর শরীর হইতে জীব উক্ত তত্ত্ব নির্গত করিতে পারে না। 

তজ্রপ ব্যাপক ব্রক্ম আপনার ভিতর ব্যাপ্য প্রকৃতি এবং পরমাণু কারণ হইতে শ্ুল 
জগত নিশ্মাণ করতঃ বাহিরে স্কুলরূপ করিয়া এবং উহানে স্বয়ং ব্যাপক থাকিয়া সাক্ষী- 

ডূত ও আনন্দময় ভইয়! রহিয়াছেন । পরমাত্মা ঈক্ষণ অরাহ দর্শন বিচার এবং কামনা 

করিয়াছিলেন ষে আমি সমস্ত জগৎ নিম্মীণ করিয়া প্রসিক্ধ হইব অর্থাৎ সমস্ত জগৎ 

উত্পন্ন হইবে, তাহা হইতেই জীবদিগের বিচার, জ্গান, ধ্যান, উপদেশ এবং শ্রবণ 

হওয়াতে পরমেশ্বর প্রসিদ্ধ এবং নানাবিধ স্থূল পদার্থের সহিত বর্তমান হইয। অবস্থিত 
থাকেন। যখন প্রলয় হয় তখন পরমেশখরকে যুক্ত জ্বীব ব্যতিরেকে অন্য কেহ 

জানিতে পারে না। যে কারিক। উক্ত হইয়াছে: উহা! ভ্রমমূলক | কারণ প্রলয়কালে 

জগৎ প্রসিদ্ধ ছিল না এবং সৃষ্টির অন্তে অর্থাৎ প্রলয়ের আরম্ভ হইতে ফতকাল 

প্যস্ত দ্বিতীয়বার সৃষ্টি নী হইবে ততকাল, ভ্রগতের কারণ সৃক্ষমভাবে থাকাতে অপ্রসিচ্ধ 
থাকে । কারণ 2.৮ 

তম আসীন্তমসা গুঢ়মগ্রে। 
ঝ। মঃ১০ | সু৪১২৯। ম৪৩ ॥ 

আসীদিদং তমোভ.তম প্রজ্ঞাতমলক্ষণম্ 
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ৎ প্র স্ৃগুমিৰ সর্থত3 | | 

মহুং১। ৫ ॥ 

এই সমস্ত জগৎ স্থষ্টির পূর্বেবে প্রলয়কালে অঞ্চকারে আবৃত ও আচ্ছাদিত ছিল 

এবং প্রলয়ারস্তের পরও তক্রপ থাকে । ৩ঙকালে উহ] জানিবার, তর্কথার। নির্নয় 

করিবার এবং প্রসিদ্ধ চিছু দ্বার। ইন্দ্রিযদিগের উপলব্ধি করিবার যোগ্য ছিল না৷ এবং 

হইত না, কিন্তু বর্তম:নকালে জানিবার এবং প্রসিদ্ধ চিহুষুক্ত বলিয়৷ জ্ঞাত হইবার 
যোগ্য হয় এবং যথাবৎ উপলব্ধ হইয়। থাকে । অপরন্তু উক্ত কারিকায় বর্তমানেও 

অগতের যে অন্তাব লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অপ্রমাণ। কারণ প্রমাতা যাহাকে 
প্রমাণ দ্বার! জনেন এবং প্রাপ্ত হয়েন, তাহ! কখন শন্যথ। হইতে পারে না। (প্রশ্ন) 

পরমেশখরের জগৎ নিশ্মাণের প্রয়োজন কি? ( উত্তর) নিন্মীণ না করিবার প্রয়োরন 

কি? (প্রশ্ন) নিশ্মাণ না করিলে তিনি আনন্দে স্থির থাকিতেন এবং জাবগণও সখ ও 

হখ প্রাপ্ত হইত না। (উত্তর) উহা! অলস এবংংদরিদ্র দিগের কথা, পুরুষার্থীর নহে 
তদ্ধতীত জীবদিগের প্রলয়কালে স্থখ এবং দুঃখ কোথায়? স্ষ্তির সুখ এবং হুঃখ 



৮৬, সত্যার্থ গ্রকাশ। 

যদি তুলনা করা যায় তাহা হইলে, নখ কত গুণ অধিক হইয়! থাকে এবং অনেক 
পৰিত্রাত্ম! জীব মুক্তির সাধন করতঃ: মোক্ষানন্দও প্রাপ্ত হন, এবং প্রলয়কালে নিক্ষণ্ম! 
হইয়া স্থৃযুপ্তিস্থিতের ম্যায় অবস্থান করেন । প্রশ্ন) প্রলয়ের পূর্বে স্থষ্টিকালে জীবগণ 

কত পাপপুণোর কণ্মফল ঈশ্বর কিরপে দিতে পারেন এবং জীব বা টিরূুপে ভোগ 
করিতে পারে ? উত্তর) যদি তোমাকে কেহ জিজ্কাস। করে যে চক্ষুর প্রয়োঞ্জন কি, তাহা 

হইলে তুমি ইহাই কহিবে যে দর্শন । তক্রপ জগতের উত্পাদন বাতিরেকেঈগ্বরের থে 
জগত রচন! করিবার বিজ্ঞান বল এৎং ক্রিয়া আছে তাহার কি প্রয়োজন হইতে পারে? 

উত্তরে আর কিছুই বলিতে পারিবে না কারণ জগতের উৎপত্তি হইতেই পরমাজ্মার 

স্যায়শীলা ধাণা ও দয়া আদি গুণ সার্থক হইতে পারে এবং জগতের উত্পর্তি, স্ঠি'উি 

ও প্রলয় এবং বাবন্থ। করাতেই তাহার অনস্ত সামর্য সফল হইয়া থাকে । দর্শন যেমন 

নেত্রের স্বাভাবিক গুণ তদ্রুপ জগতের উৎপত্তি করিয়া সকল জীবকে অসংখ্য পদাথ 

দান করতঃ পরোপক র কর! পরমেশ্বরের স্বাভাবিক গুণ (প্রশ্ন ) বাজ প্রথম মবব! 

বৃক্ষ প্রথম ? ( উত্তব) বীক্ষ। কারণ বীজ; হেতু, নিদান, নিমিত্ত এবং কারণ ইত্যাদি 

শব্দ একার্থবাচক। কারণের নাম বীজ বলিয়া কাধ্যের প্রথম হইয়া থাকে । (প্রশ্ন) 

পরমেশ্বর যদি সর্ববশক্তিমান্ হয়েন তাহা হইলে তিনি উক্ত কারণ এবং জীবকে 

উত্পন্গ করিতে পারেন এবং যদি না পারেন তাহা হইলে তিনি সর্বশক্তিমান হইতে 

পরেন না! (উত্তর) সর্ববশক্তিমান শব্দের অর্থ পৃর্বের্ব লিখিত হুইয়াছে। সর্বব- 

শক্তিমান কি তাহাকে বলে যে, অসম্ভব ঘটনাও করিতে পারে ? যর্দ কেহ অসস্ভব 

ঘটনা! যেমন কারণ বিনা কাধ্য প্রস্তত করিতে পারে, তাহা হইলে ঈশ্বর কারণ 

ব্যতিরেকে খিতীয় ঈশ্বরের উৎপত্তি করতঃ স্বয়ং মৃত্যু প্রাপ্ত হইতে, এবং জড়, দুঃখী, 

অন্যায়কারী, অপবিত্র ও ছুক্ষশ্মাও হইতে পারেন কিনা? যেরূপ স্বাভাবিক নিয়ম 

আছে, যেমন অগ্নি উষ্ণ, ও গুল শীতল, শুদনূসারে ঈশ্বরও পৃথিব্যাদি জড়কে বিপরীত 

গুপ বিশিষ্ট করিতে পারেন না৷ এৰং ঈশরের নিয়ম সত্য এবং সম্পূর্ন বলিয়! উহার 
পরিবর্তনও করিতে পারেন ন। । এই জগ্ত সর্ঘশক্তিমান শন্দের এইরূপ অর্থ যে 

পরনাক্খ। "পরের সাহায্য ব্যতিরেকে মাপনার কারা পূর্ণ করিতে পারেন। (প্রপ্ন) 
ঈশ্বর সাকার অথবা নিরাকার? নিশকার হইলে হস্তার্দি সাধন বাতিরেকে জগৎ 

নিশ্মাণ করিতে পারেন ন। এবং সাকর হইলে কোন দোষ আইসে না। (উন্তর) 

ঈশ্বর নিরাকার । সাকার অথাৎ শরীরযুক্ত হইলে তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না। কারন 

উহা পরিমিঠ শক্তিগুক্র, দেশ কাল এ৭ং বন্ত সম্বন্ধে পরিছির এবং ক্ষুধা, পিপাস! 

ছেদন, ভেদন, শী:ত1ধঃ ও জ্বরপাড়ারি ধুক্ু হইবে এংং উহাতে জীব বাহীত ঈশ্বরের 

শুগ কখন ঘটতে পার 41 তুশি এ আম তেমপ সাকার অর্ধাং শরীরধার' 



্ সপ্তম সমুল্লাস। ২২১ 

হওয়াতে ইহাদ্ধার| ত্রসরেণু অণু, পরমাণু এবং প্রকৃতিকে বশে আনিতে পারি না 
তক্রপ স্থল দেহধারী পরমেশ্বরও উত্ত সৃষ্মম পদার্থ হইতে স্থল জগৎ নিম্াণ করিতে 
পারেন না। পরমেশ্বর ভৌতিক ইন্দ্রিয়গোলক, ও হস্তপাদাদি অবয়ব রহিত হইলেও 
ভাহার অনস্তশক্তি, বল ও পরার্ম দ্বারা কার্য করিয়। গাকেন ; যাহ। . সমস্ত জীব 

এবং প্রকৃত্ত হইতে কখন সম্পন্ন হইতে পারে না। তিনি প্রকৃতি অপেক্ষাও সুদ 

বলিয়া এবং উহাতে ব্যাপক হইয়া, ও উহাকে ধারণ করিয়া জগদাকার করিয়া দেন । 

(প্রশ্ন) মনুষ্যাদির মাত ও পি»! সাকার হওয়াতে যেরূপ উচ্ভাদিগের সন্তানও সাকার 

হয় এবং উহার! নিরাকার হইলে উহাদিগের সন্তানও নিরাকার হইত, তজপ পরমেশর 

নিরাকার হইলে তন্নিশ্মিত জগতেরও নিরাকার হওয়া উচিত | উত্তর ) তোমার এ 

প্রশ্ন বালকের তুল্য । কারণ আমি এইমাত্র কহিয়াগ্ছি যে পরমেশ্বর জগতের উপাদান 
কারণ নহেন কিন্ত তিনি নিমিত্তকারণ। প্রকৃতি এবং পরমাণু স্থুল বলিয়। উহার! 
জগতেব উপাদান কারণ। ইচছারা সম্পূর্ণ নিরাকার নহে কিন্তু পরমেশ্খরের তুলনায় 
স্থল এবং অন্য কার্য অপেক্ষা সুন্মম তখকার বিশিষ্ট । / প্রশ্ন) পরমেশ্বর কি কার" 

ব্যতিরেকে কার্ষয্য করতে পারেন না? (উত্তর) না। কারণ যাহার অভাব আছে 
নর্থাৎ যাহ। বর্তমানে নহে উহার ভাব হওহা অর্থাৎ উহা বর্তমান হওয়া সর্ববথা অসম্ভব 

যেরূপ কেহ যদি গল্প করিয়া বলে যে শামি বন্ধ্যার পুত্রের এবং পুত্রীর বিবাহ দেখিয়াছি: 
উহার! নরশূ্গ নিশ্মিত ধনুঃ এবং আকাশকুস্থমের মালা পরিয়াছিল, সৃগতৃসিঃকার জলে 
স্নান করিত এবং গন্ধব্ব নগরে বাস করিত পবা! বলে যে মেঘ ব্যতিরেকে বৃষ্টি এব 
পৃ থবী ব্যতিরেকে অগ্লাদির উত্পন্ত হইত ইত্যাদি; তজ্রপ কারণ ব্যতিরেকে কার্ষ্যের 
উতপত্তি হওয়া! অসন্তব। যেরূপ কেহ বলে যে “মম মাতাপিতরৌ নস্তোহহমেবমে 
জাতং। মম মুখে জিহবা নান্তি বদামি চ।” অর্থাৎ আমার মাতা ও পতি! ছিল না, 

অথচ অমি স্বয়ংই উৎপন্ন হইয়াছি, নামার মুখে জিহব! নাই কিন্তু মামি কথ! কহিয়। 

খাকি, গর্তে সাপ ছিল না অথচ এক্ষণে নির্গ* হইয়াছে, আমি কোন স্থানে ছিলাম না" 

ইহাঁও কোথাও ছিল না এবং আম সমস্ত জানিয়াছি ইত্যাদি সমস্ত অসম্তব বাক্য প্রমন্ত- 

গীত অর্থাৎ উন্মত্ত লোকদিগের প্রলাপ ব্যতীত গার কিছুই নহে! (প্রশ্ন) যদি কারণ 
ব্যতিরেকে কাধ্য না হণ, তবে কারণের কারণ কি হইবে £ (উত্তর) যাহ! কেবল 
কারণ, তাহ কাহারও কার্যা হয়না যা কাহারও কারণ এবং কাহারও কারা, 

উহা স্বতন্ত্র পদার্থ, যেমন পৃথ্থিী গৃহাদির কারণ এবং জলাদির কার্যা হইগ থাকে । 
পরহ্ু আদিকারণ প্রকৃতি অনান্দ। 

মুলে মূলাভাবাদ চল মূলম্ ॥ 
সাংখাদঃ অঃ১। সূঃ ৩৭ ॥ 



২২২ লত্যার্থ প্রকাশ । 

মূলের মূল অথাণ্ড কারণের কারণ হইতে পারে না। এইজন্য সমস্ত কাধের 

কারণ অকারণ হয়। কারণ, কোন কাধ্যের আরস্তের পূর্বেন তিন কারণ অবশ্ট 
থাকিবে ! যেমন বন্ত নিষ্দ্াণের পৃবের তস্তবায়, তৃলাসূত্র এবং নলিকাদি পুরে বর্তমান 
থাকাতে বন্ত্র নিশ্মাণ হয় তন্রপ, জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে পরমেশ্বর, প্রকৃতি, কাল, 

মাঁকাশ থাকাতে এব জীবগণ অনাদি বলিয়া এই জগতের উৎপত্তি হইয়! থাকে । 
যদি ইহাদিগের একটি ও না থাকিত তাহা হইলে জগংও থাকিত না। 

অত্র নাস্তিকা আহু্ঃ-__শুহ্যং তত্বং ভাবে বিনশ্যতি 
বন্তধর্মত্বাদ্বিনাশ্ত ॥ সাংখা দঃ অঃ ১ 9 সুঃ 8৪ ॥ 
অভাবাৎ ভাবোৎপত্তি নণন্ৃপস্বগ্ঠ প্রাহর্ভাবাৎ ॥ ২॥ 
ঈশ্বরঃ কারণৎ পুরুষকর্্ীফ লাদর্শনাৎ ॥ ৩ ॥ 
অনিমিত্ততে। ভাবোৎপত্তিঃকণ্টকতৈক্কানিদর্শনাৎ ॥ 8 ॥ 
সর্বমনিত্যমুৎপত্তিবিনাশধশ্মকত্বাং॥ ৫॥ 
সর্বং নিত্যৎ পঞ্চভতনিতাত্বাৎ ॥ ৬॥ 
মর্ধৎ পৃথক ভাবলফবপৃথকন্বাৎ ॥ ৭॥ 
সর্বমভাবো ভাবেঘিতরেতরাভাবসিদ্ধেঃ ॥ ৮ ॥ 

হ্যায় সুং। অং 81 আঃ ১॥ 

এস্থলে নান্তিকেরা বলে যে শুন্যই এক পদার্থ আছে, স্ষ্টির পূর্বে শৃন্ত ছিল এব" 
মন্তেও শুম্য হইবে । কারন ভাব অর্থাৎ বর্তমান পদার্থ যাহা আটে তাহার অভাব 

ছইয। শৃন্য হইয়া বাইবে। . উত্তর ) আকাশ, অদৃশ্য অবকাশ, এবং বিন্দুকে ও শুন্য 
কহে। শুন্য জড় পদার্থ বলিয়। কল পদার্থ এই শুন্যে অদৃশ্ঠভাবে থাকে । যেমন এক 
বিন্দু হইতে রেখ! 'এবং রেখা সকল হই বর্তলাকার হয় তদ্রপ ঈশ্বরের রচনানুসারে 
ভূমি ও পর্ধবতাদি রচিত হয়। অপরন্থ শুগ্ের ভ্ঞাতা শুন্য নহে । (দ্বিতীয় নাস্তিক )-- 
অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়। যেমন বীজের মর্দন না করিয়। অস্কুরোৎপত্তি 
হয় না. এবং বীজকে ভাঙ্গিয়। দেখিবে যে মঙ্ক,বের ভাব আছে । প্রথমে যখন 

অগ্ক,র দেখা যায় না তখন বলিতে হইবে যে উহা মভান হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । 
( উত্তর , যাহা বাক্জের উপমর্জন করিতেছে, উহা! প্রথমেই বীজে ছিল অন্যথ। কে 
উপমর্দন করিল 2 এবং উৎপন্ন কখন হইত না । (তৃতীয় নাস্তিক )__পুরুষের কণ্মা 

লুঠান হইতে কর্্মকল প্রাপ্তি হয় না যেহেহর কত কৃত কর্খা নিষ্কল দুষ্ট হইয়া থাকে । 
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এইজন্য অনুমান করা যায় যে কর্মফল প্রাপ্ত হওয়া ঈশ্বরাধীন ৷ ঈশ্বর যে কন্মের ফল 
দিতে ইচ্ছা করেন সেই কশ্মের ফল দেন এবং ইচ্ছা না করিলে ফল দেন না। ন্ৃতরাং 
এইরূপে কণ্মফল ঈশ্বরাধীন হইতেছে । (উত্তর ) কণ্মফল বদি ঈশ্বরের অধীন হইল 
তবে কর্ম না করিলেও তিনি কেন ফল দেন না? এইজন্য মনুষ্য যেরূপ কর্ন করে, ঈশ্বর 

হ্রপই কল দেন। অতএব' ঈশ্বর স্বতন্ত্র ( উদাসান ) পুরুষকে কর্মফল দিতে পারেন 
না, কিন্তু জীব যেন্ধপ কন্ম করে, তক্রপই ঈশ্বর ফল দেন। (চতুর্থ নাস্তিক) নিমিত্ত 
ৰ্যতিরেকেও পদার্থ উৎপন্ন হয়। যেমন বাবলা শলাদি বৃক্ষের কণ্টক তীক্ষ অগ্রভাগ 
বিশিষ্ট দষ্ট হয় তদ্রপ ইহ] বিদিত হওয়া যায় যে স্থগ্রি দ্বারা খন যখন আরস্ত হয় তখন 

তখন শরীরাদি পদার্থ নিমিত্ত বাতিরেকেও উৎপন্ন হইয়া থাকে যাহ! হইতে পদার্থ 

উতুপন্ন হয়, তাহাই উহার নি মত্ত । কণ্টকী বুক্ষ ব্যতিরেকে কণ্টক অন্য কুত্রাপি উৎপন্ন 

কেন হয় নাঃ ( পঞ্চম নাস্তিক ) সকল পদার্থই উৎপন্তি এবং বিনাশশল ম্তরা" 

সমস্ত অনিত্য ! ্ 

শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যহুক্তৎ গ্রন্থকোটিভিঃ | 
ব্রহ্মনতাৎ জগন্বিথ্যা জীবোত্রন্মৈব নাপরঃ ॥ 

ইহ! কোন গ্রন্থের শ্লোক 1 নবীন বেদাস্তিগণও পঞ্চম নাক্তিকের সীমায় অবস্থিত । 

কারণ ইহারা এইরূপ কহেন যে পোটি গ্রন্থের এইরূপ সিদ্ধান্ত যে, ব্রহ্ম সত্য, জগত 
মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্মভিপ্ন নহে। (উত্তর ) যখন সকলের নিত্যতা নিত্য, তখন 

সমস্ত অনিত্য হইতে পারে না। (প্রশ্ন ) নকলের আনিহাতাও অনিত্য, যেমন আশ্মি 

কাষ্ঠকে নষ্ট করতঃ স্বয়ং নষ্ট হইযা যায়। (উত্তর) যাহা যথাবশ উপলব্ধ হয় 
উহার বর্তমানে অনিত্যন্থ এবং পরম সুক্মমকারণকে কখন অনিতা কহা' যাইতে পারে 
না। যখন বেদান্তিগণ ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন তখন, ব্রহ্ম সতা 

বলিয়া ঠাহার কাধ্য কখন অসত্য হইতে পারে না । যদি স্বপ্রেও রজ্জ,সর্পাদিবগুকে কল্পিত 

কহা যায় তাহ হইলেও সম্তবে না । কারণ কল্পনা একটি গুণ ! গুণ হইতে দ্রব্য এবং 

দ্রব্য হইতে গুণ পৃথক থ'কিতে পারে না; কল্পনার কর্তা নিত। হইলে, তাহার 

এল্লনাও নিত হওয়া আবশ্যক, অন্যথা উহ্তাকেও অন্ত্য বলিয়া স্বীকার কর। দর্শন 

ও শ্রবণ বাতিরেকে যেরূপ স্বপ্ন হয় না, জাগ্রত মর্থাৎ বর্ধমান সময়ে “য সকল সত্য 

পদার্থ আছে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্ক্ষাদি ঘ্বারা উহার জ্ঞান হইলে পর, উহ'র সংস্গ'র 

অর্থাত বাসনা জনা জ্ঞান শাল্সায় স্থিত হয় এবং ম্বপে উহারই প্রত্যক্ষ হয়। 

যেমন স্ুষুপ্তি হইলে দাহ। পদার্থ জ্ঞানের ভাব হইলেও বাস্ছা পদার্থ বিষ্কমান থ'কে, 

তদ্রুপ প্রলয়েও কারণদ্রব্য বূর্বমান থাকে . সংস্কার লাতিরেকেও যি স্ব হওয়া সন্ত 
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হয়, তাহা হইলে জন্মান্ধেরও “রূপের স্বপ্ন হইতে পারে । এইঙ্জগ্ উক্ত স্থলে উহার 
গজ্ঞানমাত্র হয় এবং বাহিরে সকল পণার্থ বর্ধমান থাক্ষে | (প্রশ্ন ) যেমন জাগরিতের 

পদার্থ স্বপ্রকালে এবং উভয়ের নুষুপ্তির সময়ে অনিতা হইয়া থাঁকে, তত্রপ জাগরিতের 

পদার্থকেও স্বপ্নতুল্য মনে কর! উচিত (উত্তর) এরূপ কখন মনে ক" যাইতে পারে 

না। কারণ স্বপ্ন ও স্তযুপ্তির সময় বাহ পদার্থের অজ্ঞানমাক্র হয়, অভাব হয় না। 

খেমন কাহারও পশ্চা্ভাগের এবং শদ্কন্ত অনে+ পদার্থ অনষ্ট খা কলেও উহ্াদিগের 
সগ'ব হয় না, স্বপ্ন ও স্ুযুক্থিবিষয়ে তক্রস জানিবে। স্থতরাং পূর্বে যাহা কণিজ্ত 

ছদঈয়াছে থে ব্রচ্ম জীব এবং জগতের কারণ অনাদি এবং নিতা উহ্াই সহ্য। (ষষ্ঠ 

মাস্তিক )--পর্ধভূত নিতা বলির! এ সমস্ত জগৎ নিতা । ( উত্তর ) একথ: সত্য নহে, 

কারণ যে পদার্ধের উতপন্তি এবং বিনাশের কারণ দৃষ্টিগোচর হয় উচ্ভা নিত্য নহে । 
সবস্ত স্থল জগত শরীর এবং ঘটপট।দি পার্কে উৎপন্ন এবং বিনন্ট হইতঠ দেখা যায় । 

প্ুতর।: ক্কার্গাকে নিতা বলিরা স্বাকার কর! যাইতে পারে না। (সপ্তম নানস্তক )-- 

সমগ্তই পৃথক্ পৃধক্ হইর। থাকে এব কোন এস্পাার্ধ নাই। আমর! যে যে পাৰ 

দেখি উহাতে আন্য কোন দ্বিচীয় পদার্থ দেখা যায় না। (উত্তর) অবয়ব সমূহে 
অবয়বা, বর্তমানকাল, আকাশ পমান্না এবং জাতি এই সঙ্কল পুথক্ পৃধক্ পদার্থে 
একই আছে । উহ! হইতে কোন পদার্য পৃশক্ থাকিতে পারে না। এইজগ্য সনস্ত 
পদার্থ পৃপক নচে কিন্তু স্বন্পনশতঃ পৃথক এবং পৃথক পৃপক্ পদার্থে এক পদ্থও 
আছে। (অইম নাস্তিক )-সকল পরাথে ইতরেতরের মভাব লিদ্ধি হয় বলিয়া 

সমস্তই অভাববূপ । যেমন "সনশো। গৌঃ । অগৌরশ্বঠ গে অশ্ব নহে এবং অথ গে 

নহে । ম্ৃতর'ং সমস্তই অভ্ানরূপ স্বীকার কর। উচিঠ। (উত্তর) সকল পদার্থে 

ই গরেতরাভাবের যোগ আছে সতা, কিন্ত “গবি গৌরশ্বেংশ্থো ভাবরূপে বর্ত* এব” 
গেতে গে। এবং অশ্খে অন এইন্দপ ভা৭ও মাছে এবং কখন তাহার অভাব হইতে পারে 
না। পদার্থের ভাব না থাকিলে কাহার ইতরে *রাশাব কথিত হইবে? নবম নাস্তিক) 

ম্বভাব হইছে জগতের উৎপত্তি হয়। যেমন জল ও অন্র একক্র থাকিয়া কৃত হইলে 
কৃমি উৎপন্ন হয়, বেমন বীজ, পৃথিবী ও জল একত্র মিলি * হইলে ঘান, বৃক্ষাদদি এবং 
পাষাণাদি উৎপন্ন হয়, যেমন সমুদ্র ও বায়ুর যোগবশতঃ তরঙ্গ এবং তরজনমু্ত হইতে 

সমুদ্রফেন এব. যেমন হরিপ্র!, ঢু এবং লেবুর রস মিলিত হইলে তিলক মৃত্তিক। প্রন্তত 

ক" তজপ সমস্তই জগংঙনেে স্বভান গুণ হইত উত্পন্ন হইয়াছে এবং উহ(দিগের 

নিপ্মীতা কেহই নাই। ' উত্তর) স্বভাব হইতে জগতের উত্পত্তি হইলে, কখন 

ইহার বিনাণ হইত না। যদ বিনাশও স্বভাব হইতে হয় ইহ স্বীকার কর. তাহা 

হইলে কখন উতপত্তি হইঠেে পারে না, যদি এই ছুইই এককালে দ্রব্য সম্বস্ধে 
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স্বীকার কর, তাহা হইলে উৎপত্তি ও বিনাশের ব্যবস্থা হইতে পারে না। যদি নিমন্ত 
বশতঃ উৎপত্তি এবং নাশ স্বীকার কর তবে, নিমিত্ত উৎপন্ন এবং বিনাশ শীল হওয়াতে 
দ্রব্যসমূহ হইতে পৃথক্ স্বীকার করিতে হইবে। যদি স্বভাব হইতেই উৎপত্তি এবং বিনাশ 
হয় তাহা হইলে উপযুক্ত সময়েই বিনাশ এবং উৎপত্তি হওয়া সম্ভবে না। যদি 
স্বভাব হইতেই উৎপন্ন হইল, তাহা হইলে এই ভূগোলের নিকট অন্য ভূগোল 
চন্দ্রসূরয্যাদি কেন উৎপন্ন হইল না। যাহার যাহার যোগবশতঃ যাহা যাহা উৎপন্ন: 
তত্তৎ সমস্ত ঈশ্বর উৎপন্ন করিয়াছেন । বীজ, অন্ন ও জলাদির যোগবশতঃ ঘাস, 
বৃক্গ এবং কৃমি আদি উৎপন হয় এবং উহা ব্যতিরেকে হর না। যেমন হরিদ্রা, 

চুণ এবং লেবুর রস দূর দূর দেশ হইতে আসিয়া স্বয়ং মিলিত হয় না কিন্তু, কেহ 
মিলাইলেই মিলিত হয় এবং তাহাতেও যথাযোগ্য ভাবে মিলাইলেই তিলক মৃত্তিক! প্রস্তুত 

হয়, অধিক অথবা ন্যুন মিলাইলে হয় না তত্রপ, প্রকৃতি এবং পরমাণুর জ্ঞান 
ও যুক্তিদ্বার পরমেশ্বর না মিলাইলে জড় পদার্থ স্বয়ং কোন কার্য্যসিদ্ধির উপযোগী 
কোন পদার্থ বিশেষ হইয়। নিশ্রিত হইতে পারে না। এইজন্য ম্বভাবাদি হইতে সৃষ্টি 
হয় না পরন্থু, পরমেখরের রচন! বশত:ই হইয়া থাকে । (প্রশ্ন) এই জগতের কর্তা 

ছিল না, নাই এবং হইবে ন! কিন্তু, অনাদ্দিকাল হইতে ইহা যেরূপ তক্রপই নির্মিত 

মাছে। ইহার কখন উৎপন্তি হয় নাই এবং কখন বিনাশও হইবে না। (উত্তর) কর্ত। 

ব্যতিরেকে কোন ক্রিয়! বা ক্রিয়াজন্য পদার্থ নির্মিত হইতে পারে না। পৃথিবী আদি 
পদার্থের সংযোগ বিশেষ হইতে ঘে সকল রচন দৃষ্ট হয় তাহা, কখন অনাদি হইতে 
পারে না। যাহা সংযোগ বশত; নিশ্রিত হয় তাহা সংযোগের পুর্বেবে ছিল না এবং 
বিয়োগের অন্তেও থাকে না। যদি তুমি ইহা না স্বীকার কর তবে সর্ববাপেক্ষ। 

কঠিন প্রস্তর, হীরক, মথবা ইস্পাত আদি ভাঙ্গয়া খণ্ড খণ্ড করতঃ ভস্ম করিয়া দেখ 

যে উহাতে পরমাণু পৃথক্ পৃথক মিলিত আছে কি ন1? যদি মিলিচ থাকে তাহা 
হইলে ইহার। ভবিষ্যতে এক সময়ে অবশ্য তন্ত্র শবতস্্র হইয়া যাইবে। (প্রশ্ন ) 

অনাদি ঈশ্বর কেহ নাই, কিন্তু যে যোগাভ্যাসৰারা অণিমাদি এশবধ্য প্রাপ্ত হইয়া 

সর্বাজ্াদি গুযুক্ত পূর্ণভ্ঞানী হয় সেই, জীবকেই পরমেশ্বর বলা যায়। “উত্তর ) 

যদি অনাদি ঈশ্বর জগতের অ্রষ্টী না হন তবে, সাধনের দ্বার সিদ্ধিকারী ভাীব- 

দিগের আধার এবং জীবনরূপ জগৎ শহীর এবং ইন্দ্রিয় গোলক কিরূপে নির্মিত হইল 2 

এই পকল ব্যতিরেকে জাব সাধন করিছে পারে না এবং সাধন না করিলে সিন্ধি কিরুপে 

হইবে? জীব যতই কেন সাধন করিয়া সিদ্ধি লাভ করুক ন। কেন তথাপি ঈশ্বরে যে 

২ সনাতন অনাদি সিদ্ধি আছে দ্বারা তাহার আনন্ত সিদ্ধি রহিয়াছে, জীব কোনও 

প্রকারে তাহার হুল্য হইতে পারে না। কারণ জীবের পরমসীম! পর্যান্তও যদি জ্ঞান 
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বুদ্ধি হয় তাহা হইলেও, জীব পরিমিত জ্ঞান ও সীমর্থ্য বিশিষ্ট হইবে, সে অনন্ত জ্ঞান 
এবং অনন্ত সামর্থ্য বিশিষ্ট কখন হইতে পারে না। দেখ অগ্ভাবধি কেহই ঈশ্বরকৃত 

স্ষপ্টিক্রমের পরিবর্তন করিতে পারে নাই এবং পারিবে না। অনাদি সিদ্ধ পরমেশ্বর 

যেমন নেত্র দ্বার! দর্শন এবং কর্ণদ্বারা শ্রবণের নিয়ম করিয়াছেন কোনও যোগী ইহার 
পরিবর্তন করিতে পারেন না । শ্থতরাং জীব কখন ঈশ্বর হইতে পারে না। (প্রশ্ব) 

কল্প ও কল্পাস্তরে ঈশ্বর সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন রূপ করেন অথব! একরূপ করেন? (উত্তর) 
যেরূপ এক্ষণে আছে এইরূপ পূুর্বেব ছিল এবং পরেও হইবে । তিনি ভেদ করেন না । 

ূ্যযাচন্দ্রমসৌ ধাতাযথাপূর্বকস্পয়ং 
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥ 

খাও। মং ১০1 সুং ১৯০ । মং ৩ || 
( ধাতা ) পরমেশ্বর যেরূপ পূর্বব কল্পে সূর্য্য, চন্দ্র, বিছ্বাৎ পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ 

প্রভৃতি নিম্মীণ করিয়াছিলেন, এক্ষণেও তন্রপ নিন্দদাণ করিয়াছেন ও ভবিষ্যতেও তক্রপই 
করিবেন। এইজন্য পরমেশ্বরের কাধ্য ভ্রম ও প্রমাদ শুন্য হওয়াতে সর্বদা এক রূপই 
হুইয়া থাকে । যে অল্লঙ্ঞ এবং যাহার জ্ঞানের বুদ্ধি এবং ক্ষয় হয়, তাহারই কার্ষ্যে ভ্রম 
ও প্রমাদ হয়, পরমেশ্বরের কাষ্যে হয় না। (প্রশ্ন) সৃষ্টি বিষয়ে বেদাদি শাস্ত্রের কি 
অবিরোধ অথবা বিরোধ আছে ? (উত্তর ) অবিরোধই আছে । (প্রশ্ন) যদি অবি- 
রোধ থাকে তবে 2-- 

তন্মাঘ্া এতস্মাদাত্বন আকাশঃ সম্ভৃতঃ। 
আকাশাদ্বায়ুঃ । বায়োরগ্রিঃ | অগ্নেরাপঃ | 
অস্ভ্যঃ পৃথিবী । পৃথিব্যা ওষধয়$। 
ওষধিভ্যোইন্নমূ। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ । 

সস বৰা পুরুষোহন্নরসময়ঃ ॥ 
তৈতিরীয়োপনিষদ্। ব্রহ্মানন্দবঃ | অনু ১॥ 

উক্ত পরমেশ্বর এবং প্রকৃতি হইতে আকাশ হইয়াছে । আকাশ বা! অবকাশ অর্থাত 
€যে কারণরূপ জরব্য সর্বত্র বিস্তৃত ছিল উহা। একত্র করাতে অবকাশ উৎপন্ন হয়। বস্তুত: 
আকাশের উৎপত্তি হয় না কারণ, আকাশ ব্যতিরেকে প্রকৃতি এবং পরমাণু কোথায় 
অবস্থান করিবে ? আকাশের পশ্চাৎ বায়ু, বায়ুর পশ্চাৎ অগ্নি, অগ্নির পশ্চাৎ জল, 
জলের পশ্চাঁৎ পৃথিবী, পৃথিবী হইন্ডে ওষধি, ওষধি সকল হইতে শর, অন্ন হইতে বীর্য 
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এবং বীর্ধ্য হইতে পুরুষ অর্থাশ শরীর উৎপন্ন হয়। এই স্থলে আকাশাদি ক্রমানুসারে 

এবং ছান্দ্যোগ্য উপনিষদে অগ্ল্যাদি ক্রমানুসারে ও এঁতরেয় উপনিষদে জুলাদি ক্রমানু- 

সারে স্ষি হইয়াছে এইরূপ নির্দেশ আছে । বেদের কোন স্থলে পুরুষ এবং কোন 

স্থলে হিরণ্যগর্ভ আদি হইতে, মীমাংসায় কম্ম হইতে, বৈশেষিকে কাল হইতে, ম্ায়ে 

পরমাণু হইতে, যোগে পুরুষার্থ (পুরুষকার) হইতে, সাংখ্যে প্রকৃতি হইতে এবং বেদান্ত 

ব্রহ্ম হইতে স্প্টির উৎপত্তি স্বীকার করেন। এক্ষণে কাহাকে সত্য এবং কাহাকে মিথ্যা 

মনে করিব? ( উত্তর) এ বিষয়ে সকল মতই সত্য, কেহই মিথ্যা নহে। যে বিপরীত 

মনে করে ও বুঝে সেই মিথ্যাসক্ত কারণ, পরমেশ্বর নিমিত্ত ও প্রকৃতি জগতের 

উপাদান কারণ। যখন মহ! প্রলয় হয় তাহার পর আকাশাদি ক্রমে সৃষ্টি হয়। 

যখন আকাশ এবং বায়ুর প্রলয় হয়না এবং অগ্ন্যাদির প্রলয় হয় ৩খন, অগ্গ্যাদি 

ক্রমানুসারে এবং ষখন বিদ্যুৎ ও অগ্নির নাশ হয় না তখন জলাদি ক্রমে স্থষ্ট হইয়! 

ধাকে। অর্থাৎ যে যে প্রলয়ে যে যে পর্যন্ত প্রলয় হয়, সেই সেই পদার্থ হইতেই সৃষ্টি 

হইয়। থাকে । পুরুষ এবং হিরণ্যগর্ভার্দি সম্বন্ধে প্রথম সমুল্লাসে লিখিত হইয়াছে । 

এ সকল পরমেশ্বরের নাম। এক কাধ্য সম্বন্ধে এক বিষধে বিরুদ্ধবাদ হইলে 

তাহাকেই বিরোধ কহে। ছয় শাস্ত্র বিষয়ে এইরূপে অবিরোধ দেখিবে। মামাংসায় 

“জগতে এমন কোনও কার্ধ্য হইতে পারে না যাহার বিধান বিষয়ে কম বা চেষ্টা 

করা যায় না” ; বৈশেষিকে “সমর বাতিরেকে নিন্মীণ হয় না”; ন্যায়ে উপাদান 

কারণ ব্যতিরেকে কিছুই নিশ্্নাণ হইতে পারে ন।”; যোগে “বিগ্তা জ্ঞান এবং 

বিচার ন। করিলে নিন্াণ হইতে পারে না” ; সাংখ্যে “তন্বদমূহের সমবায় ন! হইলে 

নিশ্মীণ হয় না” এবং বেদান্তে €নির্মাণকর্তা নিশ্মাণ না করিলে কোনও পদার্থ উৎপন্ন 

হয় না” এইর্পে লিখিত হইয়াছে । অতএব ছয় কারণ হইতে স্ষ্টি রচিত হয়। 

এক এক শাস্ত্রে & ছয় প্রকার কারণের এক একটার ব্যাখ্যা আছে, স্থৃতরাং ইহাদিগে র 

মধ্যে কিছুই বিরোধ নাই । যেমন ছয় জন লোকে এক চাল উঠাইয়া এক দেওয়ালে র 

উপর স্থাপন বরে, তক্রপ ছয় শান্ত্রকার মিলিয়৷ স্থষ্টিরূপ কারের পৃ্ণ ব্যাখ্যা করিয়া, 

ছেন। যেমন ছয় জন মন্দদৃষ্টি অন্ধ হস্তীর পৃথক পৃথক ভাগ হস্ত দিয়া অনুভব 

করিলে; পরে কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! করিল যে, হস্তা কিরূপ £ তখন উহার 

মধে। একজন উত্তর করিল যে হস্ত স্তস্তের ন্যায়, দ্বিতায় কহিল ( কুলার ) সূর্পের 

যায়, তৃতীয় বলিল মূলের ন্যায়, চতুর্থ কহিল ( ঝাটার ) সম্মাজ্জনীর ন্যায়, পঞ্চম 

উত্তর :দিল যে বেদির ন্যায়, এবং ষষ্ঠ কহিল যে চা'র স্তত্তের উপর মহিধের 

আকারবিশিষ্ট । তত্রপ ইদানীস্তন অনার্ধ নবীন গ্রন্থ পাঠ প্রচলিত থাকাতে গ্রাকৃত- 

ভাষাজ্ঞ লোকেরা খ্বিপ্রণীত গ্রন্থ না পড়িয়া এবং নবীন ও ক্ষুত্রবুদ্ধিকল্লিত সংস্কৃত 



২৮ সত্যার্থ প্রকাশ। 

এবং ভাষা গ্রন্থ পাঠ করতঃ পরম্পরে পরস্পরের নিন্দায় তৎপর হইয়া বুথ! বিবাদ 

উত্থাপন করিয়াছে । বুদ্ধিমান্দিগের অথবা অন্যের এই সকল বাক্য শ্রাহা করা 
উচিত নহে । কারণ অন্ধের পশ্চা অন্ধ বদি চলে তবে কেন না সে কষ্ট পাইবে ? তক্রপ 
ইদ্ানীস্তন অল্পবিদ্ভাযুক্ত স্বার্থপর এবং ইন্দ্রিযন্থখাতিলাধী পুরুষর্দিগের লীলাই 
ংসারের সর্ব নাশ করতেছে । (প্রশ্ন) যদ্দি কারন বাতিরেকে কার্য না হয় তবে, 

কারণের কেন কারণ নাই? ( উত্তর ) অহে স্বল্পবুদ্ধি! তুমি তোমার বুদ্ধিকে কিছু 
কার্যে আনিতেছ না কেন? দেখ সংসারের ছুই পদার্থ হইয়া থাকে ; এক কারণ এবং 
দ্বিতীয় কাঁধ্য ৷ যাহা৷ কারণ তাহা কার্য নহে এবং যাহা যে সমগ্ধে কার্য হয় তাছ। 
কারণ নহে। যতক্ষণ মনুষ্য স্ষ্টিকে -যথাবহ বুঝিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার যথাবৎ 
জ্ঞান প্রাপ্চি হয় না। 

নিত্যায়াঃ সত্বরজন্তমসাৎ সাম্যাবস্থায়াঃ প্ররুতেরুৎ- 
পন্নানাঁৎ পরমসূন্মমাণাৎ প্রথক্ প্রথক্ বর্তমানানাং তত্ত- 
পরমাণুনাৎ প্রথমঃ সংযোগারভ্তঃ সংযোগবিশেষাদবন্থা- 
স্তরস্থয স্থুলাকার প্রাপ্তিঃ স্থষ্টিরচ্যতে ॥ 

অনাদি নিত্যন্বরূপ সন্বঃ রজম্ এবং তমোগুণের একাবস্থারূপ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন 
যে সকল পরম সুন্মম তত্বাবয়ব পৃথক্ পৃথক্ বিষ্কমান আছে, উহাদিগের প্রথম সংযোগা- 
রস্ত হয় এবং সংযোগ বিশেষ হইতে অবস্থাস্তরকে অর্থাৎ দ্বিতীয় অবস্থ।কে সুস্মকে 
ক্রমশ: স্কুল নিন্মাণ করিতে করিতে বিচিত্ররূপ নিশ্মিত হইয়াছে; এইরূপে উল্তব্ধি 
সংদর্শ হওয়াকে সৃষ্টি বল! যায়। সংযোগের প্রথম মিলি হইবার উপযুক্ত এবং 
মিলিত করিবার কর্তা রূপ পদার্থ আছে অর্ধাৎ যাহা :সংযোগের আদি এবং বিয়োগের 
অন্ত, অর্থাৎ যাহার বিভাগ হইতে পারে না উহাকে কারণ কহে এবং যাহা সংযোগের 
পণ্চা নিশ্মিত বা প্রপ্তত হয় এবং বিয়োগের পর আর তব্মশ াকে না তাহাকে 
কাধ্য কহে। যেউক্ত কারণের কারণ, কার্ষের কাধ্/, কর্তার কর্ত। সাধনের সাধন 
এবং সাধ্যের 'সাধ্য ইত্যাদি কহে দে অপর ম্যার দেখে, বধিরের ভ্যান শ্রানংকরে 

, এবং মুটের ম্যায় বুঝে। কারণ চক্ষুর কি চক্ষু, দীপকের কিদাপক, এবং সূর্যের 
কি সূর্য্য কখন হইতে পারে? যাহা হইতে কোন বপ্ত উৎপন্ন হয় তাহাকে কার্ব/ এবং 
যে কারণকে কার্যযরূপে গঠিত করে তাহাকে কর্তা কহা যায়। 

নাতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবে বিগ্ভতে সতঃ। 



অষ্টম সমুলাস। ২২৯ 

উভয়োরপি দৃষ্টোইভ্স্তনয়োস্ততুর্দগিভিঃ ॥ 
ভগবদ্দীঃ অঃ ২। ১৩॥ 

কখন অসত্যের ভাব অর্থাৎ বর্তমীনত। হয় না এবং সত্যের অভাব অর্থাৎ আবর্ত- 

মানতা হয় না। হন্বদর্শী লোকেরা এই উভয়ের নির্ণয় করিয়াছেন । অন্য পক্ষপাতী 

আগ্রহী এবং মলিনাত। অবিদ্বান্গণ সহজে এই বিষয় কিরূপে জানিতে পারে £ 
কারণ ষে সকল লোক বিদ্বান এবং সৎসঙ্গী হইয়। পুর্ণ বিচার করেন না! ট্াহার! সর্ববদ। 
ভ্রমজালে পতিত থাকেন । যিনি সকল বিষ্ার সিদ্ধান্ত জানেন এবং জানিবার জন্য 
পরিশ্রম করেন ও জানিয়! নিক্ষপটভাবে অন্যকে বুঝাইয়া দেন তিনিই ধন্য পুরুষ । 

কারণ ব্যতিরেকে যে স্্টি স্বীকার করে, সে কিছুই জানে না। সৃষ্টির সময় আসিলে 
পরমাত্মা উক্ত সমস্ত পরমসূ্মন পদার্থ সকলকে একত্র.করেন। ইহার প্রথমাবস্থায় পরম 

ক্ষন প্রকৃতিরূপ কারণ হইতে যাহ অপেক্ষাকৃত স্ুল হয় ইহার নাম মহত্তত্ব এবং তাহ! 

হইতে যাহা অপেক্ষাকৃত স্থল হয় তাহার নাম অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ 

সূন্মমভূত এই পঞ্চ সুদ্মভূত হইতে শ্রোত্র, ত্বক, নেত্র, জিহবা! এবং শ্বাপ এই পাচ জ্ঞানে- 
ক্ড্িয় ও বাক্, হস্ত, পাদ, উপস্থ ও মলদ্বার, এই পাঁচ কর্মেক্দ্িয় এবং একাদশ মন কিঞ্চিং 
স্কুল হইয়া উত্পন্ন হয়। উক্ত পঞ্চতন্মাত্র হইতে অনেক স্থুলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমা- 

নুসারে পঞ্চ স্ুলভূত উৎপন্ন হয় এবং ইহাদিগকেই আমর! প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকি। 
ইহা হইতে নানাবিধ ওষধি ও বুক্ষাদি, তাহা হইতে মন; অন্ন হইতে বীর্ধ্য, বীর্ধ্য 
হইতে শরীর উৎপন্ন হয়। পরম্থ আদি স্থষ্টি মৈথুনস্ত্ি হইতে হয় না; কারণ 

পরমাত্মা যখন স্ত্রী ও পুরুষের শরীর স্যট্টি করিয়৷ জীবের সংযোগ করেন, তাহার পর 

মৈথুনজাত স্প্রে আরস্ত হয়। দেখ শরীরে কিরূপ জ্ঞানপুর্ববক স্থষ্টি রচিত হইয়াছে। 
যাহ! দেখিলে বিদ্বানগণও আশ্চধ্যান্বিত হন,ভিতরে অস্থিযোজনা, নাড়ীবন্ধন, মাংসলেপন, 
চণ্মোচ্ছাদন, প্লীহা, যকুণ্, ফুস্ফুসের ও ক্ষুদ্র ব্জনবৎ রচনা; জীবসংযোজন, শিরোরূপ 

মুল রচনা; লোম নখাদি স্থাপন, চক্ষুর অতি সুন্ষম শিরা সকলের তারের ন্যায় রচনা, 
ইন্ড্িয়মার্গ প্রকাশন জীবদিগের জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্ুযুণ্তির অবস্থা ভোগের জন্য স্থান, 
বিশেষের নিশ্মীণ, সকল ধাতু বিভাগ, কলা ও কৌশল স্থাপনাদি অন্ভুত স্ষ্টি, পরমেশ্বর 
ব্যতিরেকে অন্তে কে করিতে পারে? এতস্তিন্ন নানা রত্ব ও ধাতুপুর্ণ ভূমি, বিবিধ প্রকার 
বটবৃক্ষা্দির বীজ মধ্যে অতি সুক্ষ" রচনা, অসংখ্য হরিত, শেত, পীত, কৃষ্ণ চিত্র এবং 
মশ্ররূপ যুক্ত পত্র, পুষ্প ফল ও মূল নিন্মাণ, মিষ্ট, ক্ষার, কটু, কধায়, তিক্ত ও অল্লাদি 

বিবিধ রস সুগন্ধাদিযুক্ত পত্র, পুষ্প, ফল ও অন্ন কন্দমূলাদি রচনা, অনেকানেক কোটি 

কোটি ভূগোল ও চন্দ্র সূর্ধযাদিলোক নিন্াণ, ধারণ এবং আ্রামণ ও সকলকে নিয়মে 



২৩৩ সত্যার্থ প্রকাশ । 

রক্ষণ ইত্যাদি পরমেশ্র ব্যতিরেকে আর কেহই করিতে পাবে না। যখন কেছ কোন 

পদার্থ দেখেন--তখন তাহার ছুই প্রকারের জ্ঞান ও উৎপন্ন হয়। প্রথম যেরূপ পদার্থ 
তক্রুপ জ্ঞান ও দ্বিতীয় উহার রচন। দেখিয়। উহার নিম্নমীতার জ্ঞান হয়। যেমন কোন 

পুরুষ বনে কোন স্থন্দর অলঙ্কার পাইলে, তাহ। দেখিয়! উহার জ্ঞান হয় যে ইহা স্থবণ- 
নিম্মিত এবং কোন স্ুচত্ুর শিল্পকার ইহা প্রস্তুত করিয়াছে । এইরূপ নানাপ্রকার 
স্থষ্টি মধ্যে বিবিধ রচনাদ্বার। শ্প্থিকর্তা পরমেশ্বরের সিদ্ধি হইয়া থাকে। (প্রশ্র) 

মনুষ্যের অথবা পৃথিবী মাদির প্রথম স্থষ্টি হইয়াছে ? ( উত্তর ) পৃথিবীআদির। কারণ 

পৃথিব্যাদি বাতিরেকে মনুষোর স্থিতি এবং পালন হইতে পারে না। (প্রশ্ন) স্যষ্টের 

আদিতে এক অথবা অনেক মনুষ্যের স্যফ্টি হইয়াছে, অথবা অন্য কোন রূপ? ( উত্তর ) 

অনেক। কারণ যে সকল জীবের কণ্ম এশ্বরীয় হইতে উৎপন্ন হইবার উপযোগী 

ছিল, ঈশ্বর আদি স্থক্টের সময় উহাদিগের জন্ম প্রদান করেন । কারণ “মনুষ্য। খষয়শ্চ 

যে। ততোমনুষ্যা অজায়ন্ত” ইহা যজুর্বেবেদে লিখিত আছে। এই প্রমাণ হইচে 
এইরূপে নিশ্চয় হইতেছে ঘে মাদ্িকালে অনেক অর্থাত শত সহত্র মনুষ্য উতপন্ন 

হইয়াছিল এবং স্যষ্টে দর্শনেও ইহ! নিশ্চিত হয় যে মনুষ্য অনেক মাতা এবং 

পিতার সম্ভান। (প্রশ্ন) আদি স্যম্ট সময়ে মনুষ্যাদির কি কেবল বালা, যুবা অথব! 

বৃদ্ধাবস্থায় স্থষ্ট হইয়াছিল অথবা তিন. অবস্থায়ই স্থ্টি হইগ্নাছিল ? ( উত্তর ) যুবাবস্থায় ; 
কারণ বালক উৎপন্ন করিলে উহাদিগের পালনের জন্য অগ্ঠ মনুষ্য আবশ্বক হইত 

এবং বুদ্ধাবস্থায় স্থক্টে হইলে মৈথুনি স্্টি হইতে পারিত না। অতএব যুবাবস্থায়ই 
স্ন্ট হইয়াছিল। (প্রশ্ন) স্ষ্ট্রের কখন কি প্রারস্ত আছে অথব। নাই? (উত্তর) 

নাই। যেমন দিনের পুরে রাত্রি ও রাত্রির পুর্বেব দিন এবং দিনের পশ্চাৎ রাত্রি ও 
রাপ্রির পশ্চাৎ দিন এইরূপ চিরকাল চলিয়! আসিতেছে; তন্রপ স্থষ্টির পূর্বেব প্রলয় ও 
প্রলয়ের পূর্বে স্যর এবং স্থির পশ্চাং প্রলন্ন ও প্রলয়ের পশ্চাৎ স্থষ্ট অনাদি কাল 
হইতে চক্রবৎ চলিয়া আসিতেছে । ইহার মাদি ব অন্ত নাই। কিন্তু যেরূপ দিন 

এবং রাত্রির মারন্ত ও অন্ত দূ গোচর হয়, তত্রপ স্থষ্ট্ি এবং প্রলয়েরও আদি বা অন্ত 

হইয়। থাকে । পরমাজ্ম, জীব এবং জগতের কারণ, এই তিন যেরূপ স্বরূপ বশত; 

অনাদি, ভদ্রপ জগতের উংপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়, বর্তমান প্রবাহানুমারে অনাদি । 

নদার প্রবাত দেখ। যায় থে কখন শুষ্ক হয় ও কখন একেবারে দৃষ্ট হয় না, পুনর।য় 
বর্ধাক'লে পৃ হয় এব, উঞ্চ কালে দৃষ্ট হর ন! তক্রপ জগতের অবস্থা ও প্রবাহ তুল্য 
জানিতে হইবে । পবরমেশরের গু৭ কন্ম ও স্বভাব যেক্ধূপ অনাদ্দি, তাহার জগতের 

উতপত্তি, স্থিঠি ও প্রলয়কালও তঞ্জপ অনাদি । ঈশ্বরের গুণ, কণ্দ্ এবং স্বভাবের 

যেমন কথন মআরন্তু অথবা অন্ত নাই, তক্রপ তাহার কর্ষব্য কম্মেরও আরম্ত মথবা 
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অন্ত নাই। (প্রশ্ন) ঈশ্বর কোন জীবকে মনুধ্যজন্ম, কাহাকেও সিংহাদি ক্রুর জন্ম, 
কাহাকেও হরিণ গো! প্রভৃতি পশুজন্ম, এবং কাহাকেও বুক্ষাদি কুমি, কীট ও পতঙ্গাদি 

জন্ম দিয়াছেন। অতএব পরমেশ্বরে পক্ষপাত আসিতেছে । (উত্তর ) পক্ষপাত হয় 

নাই। কারণ উত্ত জীবদ্দিগের পূর্বব স্যঁষ্ট কালে অনুষ্ঠিত কন্মানুসারে ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । কনম্ম ব্যতিরেকে এরূপ জন্ম দিলেই পক্ষপাত আসিতে পারে । (প্রশ্ন) 

কোন্ দেশে মনুষ্যের আদি সৃষ্টি হইয়াছিল? (উত্তর) ত্রিবিষ্টবে অর্থাৎ যাহাকে 
তিববত” কহা! যায়। (প্রশ্ন) আদিস্যষ্ট সময়ে এক জাতি ছিল, পশ্চাৎ “বিজ্ঞানী- 

হ্যার্্যান্ষে চ দশ্যব২” হুইল । ইহা খথেদের বচন। শ্রেষ্ঠের নাম আধ্য এবং নিকৃষ্ট 

দ্য এই ছুই নাম হইল । “উত শৃক্দে উতার্ষে” ইহা! অথর্পববেদের বচন । আধ্যদিগের 
মধ্য হইতে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুনত্র এই চারি ভেদ হইল। বিদ্বান দ্বিজগণের 

নাম আধ্য এবং মূর্থদিগের নাম শৃত্র ও অনার্ধ্য অর্থাৎ “অনাড়ি হইল। (প্রশ্ন) 
ইহারা পরে এস্থলে কিরূপে আসিল ? (উত্তর ) যখন আধ্য এবং দন্ত দিগের মধ্যে 

অর্থাৎ বিদ্বান বা দেব এবং অবিদ্থান্ বা অস্থর দিগের মধো সর্ব্ধদা যুদ্ধ বিগ্রহ এবং 

অনেক উপদ্রব হইতে লাগিল, তখন মার্যযগণ ভূগোলের মধ্যে এই তুমি খণ্ড উত্তম 
বলিয়৷ জানিলে এস্থলে আসিয়া বাস করিল। এই জন্য ইহার নাম “আর্যাবর্ত” 

হইয়াছে । (প্রশ্ন ) আর্ধ্যাবর্তের অবধি কতদূর পর্য্যস্ত ? (উত্তর); 

আসমুদ্রাত্ত, ৰৈ পুর্বাদাসমুদ্রাত্ত, পশ্চিমাৎ। 
তয়োরেবাস্তরৎ শি্রোরাধ্যাবর্তৎ বিদুর্ব,ধাঃ ॥ 
সরস্মতীদৃষদ্ধত্যো। দেবনচ্যোর্ষদস্তরম্ । 
তৎ দেবনির্মিতৎ দেশমার্ধ্যাবর্তৎ প্রচক্ষতে ॥ 

মনঃ ২। ২২।১৭॥ 
উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিদ্ধ্যাচল এবং পুর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র, ইহার মধ।বর্তী স্থানকে 

আধ্যাবর্ত বলে। সরস্বতী এবং দৃষদ্ধতী যাহা! নেপালের পুর্বব ভাগের পাহাড় হইতে 
নির্গত হইয়া বঙ্গ ও আসামের পুর্বে ও ব্রঙ্গ দেশের পশ্চিম অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া 
দক্ষিণ সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে ইহাকে ব্রহ্মপুত্র কহে । অটক উত্তর যাহা হিমালয় পাহান্ড 

হইতে নির্গত হইয়! দক্ষিণে আরবা সমুদ্রোপসাগরে মিলিত হইয়াছে । হিমালয়ের মধ্য 

রেখার দক্ষিণ পর্বত মধ্যন্থিত এবং রামেশ্বর পর্যা্ত বিন্ধ্যাচলের মধ্যবস্তাঁ যাবতীয় দেশ 

আছে তৎসমুদয়কে আধ্যবর্ত কহে । এই জন্য কহে যে নাধ্যাবর্তে দেব অর্থাৎ বিদ্বান্গণ 

নির্দনাণ অর্থাৎ বাস করিঘ।ডিলেন এবং ইহা আধ্যজনেব নিবাস বলিয়া! মরধ্যাব্ত 
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কথিত হইয়াছে । (প্রশ্ন) প্রথমে এই দেশের কি নাম ছিল এবং ইহাতে কাহার! 
বাস করিত£ (উত্তর) ইহার পুর্বে এই দেশের অন্য কোন নাম ছিল ন| এবং 
আর্ধ্যদিগের পুর্ব এই দেশে কেহই বাস করত না। কারণ স্ষ্টির আদিতে 
আধ্যগণ কিছু কালের পর তিব্বত হইতে একেবারে এই দেশে আনিয়া 
বাস করিয়াছিলেন । (প্রশ্ন) কেহ বলেন যে ইহারা ইরান হইতে আসিয়াছিলেন 
বলিয়া ইহাদিগের নাম আধ্য হইয়াছে । ইহীদিগের পৃ এই দেশে বন্য জাতি 
বাস করিত। উহাদিগকে অন্তর অথব। রাক্ষদ বলিয়া কথিত হইত এবং আর্ধ্যগণ 
আপনাদিগকে দেবতা বলিতেন। যখন উহাদ্দিগের সংগ্রাম হইয়াছিল তখন উক্ত 
সংগ্রামের নাম দেবান্ুর সংগ্রাম এইরূপ কথ! লিখিত হইয়াছিল । (উত্তর) এ 
সকল কথা সম্পূর্ণ মিথ্য।, কারণ -- 

বিজানীঘার্ধযন্যে চ দম্তবে বহিগ্বতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্ 
খাও। মং ১। পৃঃ ৫১। ম৮॥ 

উত শুদ্রে উতার্যে ৷ অথর্বঃ কাঃ ১৯। বঃ ৩২।॥ 
ইহাও খখেদের প্রমাণ । ইহাও লিখিত হইয়াছে যে ধাশ্রিক, বিদ্বান এবং 

আন্ত পুরুধদিগের নাম আর্য এবং উহার বিপরীত জনদিগের অর্থাৎ তক্ষর, দুষ্ট 
অধান্মিক এবং অবিদ্ধান দ্রিগের নাম দন্যু। ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছ্বিজদিগের নাম 
আর্ধ্য এবং শুদ্রের নাম আনান অর্থাৎ অকুশল। যখন বেদে এইরূপ কথিত হইতেছে 
তখন বুদ্ধিমান লোক বিদেশীয়দিগের কপোল কল্পন! কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না । 
হিমালয় পর্বচতর নিকট আধ্য এবং দন্্য অর্থাৎ জ্লেস্ছ ও মন্থর দিগের যে সকল যুদ্ধ 
হইত তাহ! দেবান্থরের সংগ্রাম । উহাতে আধ্যাবস্তঁর অঞ্ন এবং মহারাজদশরথ 
শাদি নৃপতিগণ দেব অথাত আর্নাদিগের রক্ষ: করিবার জন্য এনং অন্থুরদিগকে পরাজয় 
করিবার জগ্ সহায়ত! করিতেন। ইহ হইতে এইক্সপ লিঙ্গ হইতেছে যে আর্ধ্যাবর্তের 
বাহিরে চারিদিকে অর্ধাৎ হিমালয়ের পুরে, দক্ষিণে, পশ্চিমে ও উত্তরে এবং মাগ্ের 
নৈধত্য বায়বা ঈশান কোণে যে সকল মনুষ্য বাস করিত উহ্বাদিগের নামই অস্থুর 
সিদ্ধ হইতেছে । কারণ যখনই ঃচ্িমালয় প্রদেশস্থ আাধ্যদিগের উপর যুদ্ধার্থ আক্রমণ 
হইত, তখনই এতাদ্দেশীয় রাজা ও মহারাজগণ উক্ত উত্তরাদি দেশ সমূহে আর্্যদিগের 
সহায়তা করিতেন । শীরামচন্দ্র দে দক্ষেণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন উহার নাম দেবাহথর 
সংগ্রাম নহে কিন্তু উহাকে রামরান, অগবা আর্য) এবং রাক্ষদদিগের যুদ্ধ কথিত হয়। 
কোন সংস্কৃত গ্রন্থে বা ইতিহাসে এরূপ লিখিত নাই যে আর্ধ্গণ ইরান হইতে 
আসিয়াছে এবং অত্রস্ত বশ্যজাতির সহিত যুন্ধ করত; জয়ী হইয়া উহদিগকে তাড়াইয়' 
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এই দেশের রাজ! হইয়াছে । এ অবস্থায় বিদেশীয়দিগের লেখা কিরূপে মাননীয় 

হইতে পারে ? এবং £-- 

শ্লেচ্ছবাচশ্চার্যবাচঃ সর্থে তে দশ্যবঃ স্মতাঃ ॥ ১॥ 
মন্ুঃ ১০1 8৫ ॥ 

প্রেচ্ছ দেশস্তঃ পরঃ ॥ ২ ॥ মনত ২।২৩॥ 
যে দেশ আর্্যবর্ত হইতে ভিন্ন, উহাকে দন্থ্য দেশ এবং শ্রেচ্ছ দেশ কহে। ইহা 

হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে আর্ধ্যাবর্ত ভিন্ন পূর্ববদেশ বাসী এবং ঈশান, উত্তর, 
বায়ব্য ও পশ্চিম দেশেব নিবানী লোকদিগের নাম দহ্থ্য, এবংঅস্থুর ; এবং নৈঝত্য, 

দক্ষিণ এবং আগ্নেয় দিকে আর্ধ্যাবর্ত ভিন্ন স্থানের নিবাসী মনুষ্যদিগের নাম রাক্ষস ছিল । 

এক্ষণেও দেখা যাঁয় যে আবিসিনীয়া প্রভৃতি আফ্রিক প্রদেশের অধিবাসিগণের স্বরূপ, 

রাক্ষসদিগের যেরূপ বর্ণনা আছে, সেইরূপ ভয়ঙ্কর দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর্ধ্যাবর্তের ঠিক 
নিম্ন দেশের অধিবাসিগণের নাম নাগ ও উক্ত ছেশের নাম পাতাল ছিল, কারণ উক্ত 

দেশ আর্য্যাবন্তায় মনুষ্যদিগের পদে অর্থাৎ চরণের তলে অবস্থিত। তত্রস্থ নাগ বংশী 
অর্থাৎ নাগ নামা পুরুষদিগের বংশে রাজা ছিল। উহাদিগেরই রাজকন্যা উলোগীর 

সহিত অজ্ুনের বিবাহ হইয়াছিল। অর্থাৎ ইক্ষাকু রইতে কৌরব ও পাগুবদিগের 
সময় পর্যযস্ত সমস্ত ভূগোলে আর্্যদিগের রাজত্ব ছিল এবং আধ্যাবর্ত ভিন্ন অন্যান্য দেশেও 
চারি বেদের অল্প অল্প প্রচার ছিল। এ বিষয়ে ইহ! প্রমাণিত হয় যে ব্রহ্মার পুত্র 
বিরাট, বিরাটের পুত্র মনু, মন্ুর মরীচ্যাদি দশ পুত্রের মধ্যে স্বায়স্তবাদি সাত রাজা 

ছিলেন, এবং উহাদিগের সম্ভান ইক্ষাকু আদি রাজা ছিলেন। তিনিই আর্ধাবর্তের 
প্রথম রাঞ্জ। ছিলেন এবং তাহ! হইতেই আধ্যাবর্তে বাদ আরন্ত হয়। এক্ষণে ভুূর্ভাগ্য 

বশতঃ এবং আধ্যদিগের আলন্ত; প্রমাদ এবং পরস্পর বিরোধ বশতঃ অন্য দেশে রাজ্য 

করিবার তো কথাই নাই কিন্তু আধ্যাবর্তেও আধ্যদিগের অখপ্ড, স্বতন্ত্র, স্বধশীন এবং নির্ভয় 

রাজ্য এ সময় নাই। যাহা কিছু সামান্য আছে তাহাও, বিদেশীয়দিগের পাদাক্রান্ত হইয়া 

রহিয়াছে । অতি লল্লপসংখ্যক রাজাই স্বতন্ত্র আছেন । যখন ছুদ্দিন আইসে, তখন দেশ- 

বাসীদিগকে নেক প্রকার ছুঃখ ভোগ করিতে হয়। যেযতই করুক, স্বদেশীয় রাজ্যই 

সর্বশ্রেষ্ঠ । বিদেশীয় দিগের রাজো, যদ্দি ভিন্ন ভিন্ন মতের আগ্রহ না থাকে, যদি পক্ষ 

পাত শুগ্ ভাবে প্রজাদিগের উপর পিহা মাতার হুল' পা প্রদর্শনও করা হর এবং ম্যায় 

ও দয়া অনুষ্ঠিত হয় তথাপি, উল পুর্ণ স্থখদায়ক নহে; পরন্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবা, পৃথক্ 

প্থক্ শিক্ষা এবং বিভিন্ন ব্যবহার জন্য বিরোধ খণ্ডন করা অত.হৃক্ষর ৷ ইহার খণ্ডন ব্যতি- 
রেকে পরস্পরের পুর্ণ উপকার এবং অভিপ্রায় সি হওশা কঠিন । এইঞন্য বেদাদি- 

১- 



২৩৪ সত্যার্থ প্রকাশ । 

শাগ্জে যে সকল ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে এবং ইতিহাসে যাহা উল্লিখিত আছে, সকল 
ভদ্র লোকদিগের তাহ! মান্য কর! উচিত। (প্রশ্ন ) জগতের উৎপত্তির পর কত সময় 

অতীত হইয়াছে ? ( উত্তর ) জগতের উৎপত্তি এবং বেদ প্রকাশের জন্য এক অর্ধ ৯৬ 
কোটি কয়েক লক্ষ এব কয়েক সহঞ্স বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে । মন্ত্রচিত ভূমিকাতে 

% ইহার স্পস্ট ব্যাখ্য। লিখিত হইয়াছে উক্ত স্থানে দ্রষ্টব্য । স্থষ্টির উৎপত্তি এবং নিশ্মীণ 
বিষয়ে এই প্রকার জানিতে হইবে । সর্বাপেক্ষা সৃক্ষম খণ্ড অর্থাৎ যাহাকে আর 
খণ্ড করা যায় না তাহার নাম পরমাণু, তদ্রুপ ২০ পরমাণু মিলিয়া এক অণু হয়; 

ছুই অণু একত্র হইলে ছ্যণুক হয় এবং উহা হইতে স্থুল বায়ু হয়, তিন দ্ব্যণুক হইতে অগ্মি, 

এবং চারি দ্বাণুক হইতে জল হয়; পাঁচ দ্বণুক হইতে পৃথিবী অর্থাৎ তিন ছ্থাণুকে 
ত্রসরেণু হয় এবং ছুই ত্রসরেণু হইতে পৃথিবী আদি দৃশ্)ট পদার্থ উৎপন্ন হইয়! থাকে। 
এইরূপে ক্রমানুসারে অণু মিশ্রিত করিয়! পরমাত্মা ভূগোলাদি নিশ্মীণ করিয়াছেন । 
€ প্রশ্ন) কে ইহাকে ধারণ করে ? কেহ বলে শেষ নাগ অর্থাৎ সহঅফণ। বিশিষ্ট, সর্পের 
মন্তকে পৃথিবী অবস্থিত, কেহ বলে বৃষের শৃঙ্গের উপর, তৃতীয় কহে যে ইহা কাহারও 
উপর নহে, চতুর্থ কহে যে ইহা বায়ুরূপ আধারবিশিষ্ট, পঞ্চম কহে যে সূর্যের আকর্ষণে 
আকৃষ্ট হইয়া ইহা আপনার স্থানে অবস্থিত এবং বষ্ঠ কহে যে পৃথিবী গুরুত্বপ্রযুক্ত নিগ্ধে 
আকাশে চলিয়! যাইতেছে ইত্যাদি কথার মধ্যে কোন্টী সত্য বলিয় বিশ্বাস করিব ? 

€ উত্তর ) যে বলে যে পৃথিবী শেষ সর্পের এবং বৃষের শৃঙ্গের উপর অবস্থিত, তাহাকে 
জিজ্ঞাসা! করা উচিত যে, উক্ত সর্প এবং বৃষের মাত। পিতার জন্ম সময়ে পৃথিবী কাহার 
উপর ছিল এবং সর্প ও বৃষাদি কাচ্ার উপর দ্াড়াইয়া আছে ? বুষপক্ষসমর্থয়িতা মুসল- 
মান নিশ্চয়ই নির্বাক হইবে। কিন্তু সর্পপক্ষাবলম্বী কহিবে যে সর্প কৃশ্মের উপর, কৃর্্ম 
জলের উপর, জল অগ্নির উপর, অগ্নি বায়ুর উপর এবং বায়ু আকাশে অবস্থিত আছে। 
উহাকে জিজ্ঞাস করিতে হইবে যে, সমস্ত গুলি কাহার উপর আছে? তাহা হইলে সে 
অবশ্য বলিবে যে, সমস্ত পরমেশ্বরের উপর অবস্থিত আছে। পুনঃ যখন উহাদিগকে কেহ 
জিজ্ঞাসা করিবে যে শেষ এবং বৃষ কাহার সন্তান ? তখন সে উত্তর দিবে যে শেষ কশ্টুপ 

ও কন্রের সন্তান এবং বৃষ গাভীর সন্তান । এক্ষণে কশ্টপ মরীচির পুত্র, মরীচি মনুর পুত্র, 
মনু বিরাটের পুত্র, বিরাট ব্রহ্মার পুত্র এবং ব্রঙ্গা আদি অষ্টা। স্তরাং কশ্যপের জন্ম 
হইবাব পুর্বে পাঁচ পুরুষ বর্তমান ছিল. তখন পৃথিবীকে কে ধারণ করিয়াছিল ? অর্থাৎ 
বদি এইরূপে জিজ্ঞাসা করা যাঁর যে কশ্পের জন্মের সময় পৃথিবী কাহার উপর ছিল 
তাহা হইলে “তুমিও বাক আমিও অবাক্” অর্থাৎ বাক্শুন্ত হইয়া উভয়ে হাতাহাতি 

* খাণেদ।দি ভাষ্/ভূনিকাম বেদোৎপত্তি বিষয়ে লিখিত আছে 



অষ্টম সমুল্লাস। মি 

বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়! যাইবে । এক্ষণে ইহার যথার্থ অভিপ্রায় এই যে “যাহা অবশিষ্ট” 

থাকে উহাকে শেষ কহে। কোন কবি “শেষধার! পৃথিবী” অর্থাৎ শেষই পৃথিবীর 

আধার এইক্সপ কহিয়াছেন। সাধারণ উহার মন্দ বুঝিতে না পারিয়া মিথ্যা সপ্পের 

কল্পনা করিয়াছেন। পরস্ত পরমেশ্বর উৎপত্তি এবং প্রলয় হইতে “বাকী” অর্থাৎ পৃথক্ 
থাকেন বলিয় তাহাকে “শেষ” কহে এবং তিনিই পৃথিবীর আধার 

সত্যেনোক্তভিতা ভূমিঃ। 
অথর্বঃ কা ১৪। ব3১। মং ৯। 

( সত্য ) অর্থাৎ যিনি জ্রেকাল্যাবধ্য, ধাহার কখন নাশ হয় না, সেই পরমেশ্বর 

ভূমি, আদিত্য এবং সমস্ত লোক ধারণ করিয়৷ আছেন । 

উক্ষা দাধার পৃথিবীসুত দ্যাম্ ॥ 
ইহ। খখেদের বচনস্ । এস্থলে € উক্ষা ) শব্দ দেখিয়া কেহ বৃষ বুঝিয়া লইয়াছে ; 

কারণ বৃষের নামও উক্ষা। পরস্ত উক্ত মু এরূপ বুঝিল না যে বৃষের এতাদৃশ বৃহৎ 
ভূগোল ধারণ করিবার শক্তি কোথা হইতে আসিবে ? বধাদ্বার ভূগোলের সেচন 

করে বলিয়! সূর্যের নাম উক্ষা হইয়াছে। উক্ত সূর্য নিজ আকর্ষণ দ্বারা 
পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে, পরস্ত সূর্য্যাদির ধারণকর্তা পরমেশ্বর ব্যতীত আর 
কেহই নাই। (প্রশ্ন) এতাদৃশ বৃহৎ ভূগোল পরমেশ্বর কিরূপে ধারণ করিতে 

পাবেন ? (উত্তর) অনন্ত মাকাশের সমক্ষে বৃহৎ বৃহৎ ভূগোল যেমন কিছুই নহে 

অর্থাৎ সমুদ্রের নিকট ক্ষুদ্র জলকণার তুল্যও নহে তত্রপ অনম্ত পরমেশ্বরের পক্ষে 
অসংখ্যাত লোক এক পরমাণুর তুল্যও বলিতে পার! যায় না। তিনি বাহিরে এবং 
ভিতরে সর্ববত্র ব্যাপক । “বিভুঃ প্রজান্থ” ইহা। যজুবের্ধদের ৩২৫.এর বচন। উক্ত পর- 

মাত্খা সকল প্রজার মধ্যে ব্যাপক হইয়া ধারণ করিয়া আছেন। গ্রীগীয়ান্, মুসলমান এবং 
পুরাণব্যবসায়ীদিগের কথানুসারে যদি তিনি বিভূু না হইতেন তাহা হইলে, তিনি 

এই সকল স্ষ্টি কখন ধারণ করিতে পারিতেন না; কারণ প্রাপ্তি (ব্যাপ্তি ) ব্যতি- 

রেকে কেহ কাহারও ধারণ করিতে পারে না। যদি কেহ কহেযে যখন সকল 

লোক পরস্পর অনন্ত আকধণ দ্বারা ধারিত ( সংস্থিত ) হইঠে পারে তখন পরমেশ্বরের 

অপেক্ষা কি? ইহাদিগকে উত্তর দিতে হইলে (জিজ্ঞাসা করিবে) যে এই হ্ষ্রি অনন্ত 
পপর পপ পাপা লিস্পীা শপ ০7 পিপিপপপাশীশিং -শশীপ্পীতী স্পা ৮ ০ স্পা জপ | পাটি এ সপ শি পিসি 

ক গথেদে “উক্ষাসগ্াব। পৃথিবীবিভার্ভ” এইবূপ বচন অ:হথে এবং অথর্ববেদে “অনভবান দাধার 

পৃথিবীমুতগ্তাম” এরূপ লেখা আছে। 8১১1১ এ বচন ক্জ.ঘদ ১০1৩১1২, ৩1৩২৮ ও ৩।৩১1২ তেও 

আছে অনুবাদক )। 



২৩৬ সত্যার্থ প্রকাশ । 

অথবা শান্ত, অনস্ত বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে আকার বিশিষ্ট পদার্থ কখন অনন্ত 

হইতে পারে না। যদি শাস্ত কহে তবে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে যাহার পর 

ভাগ অথবা অগ্রভাগ সীমা নাই সেই মর্থাৎ সীমার পর মার কোন অপর লোক নাই 

সে স্থলে কাহার আকর্ষণের দ্বারা ধারণ হইতে পারে ? যেমন সমস্ি এবং ব্যষ্টি অর্থাৎ 

সমগ্র (মিলিত ভাবে) বৃক্ষ সকলের নাম বন বা অরণ্য রাখা যায়। তখন তাহাকে লমষ্তি 
কহে এবং এক এক বৃক্ষার্দির ভিন্ন ভিন্ন গণনা করিলে তাহাকে ব্যস্টি বল! যায়, সমগ্র 

ভূগোলের সমস্ট্িকে জগত বলা যায়। এরূপ সমস্ত জগতের ধারণ এবং আকর্ষণ কর্ত। 

পরমেশ্বর ব্যতিরেকে আর কেহই নাই । এইজন্য যিনি সকল জগতের রচন। করেন 

পৃতিনিই পরমেশ্বর | 

স দাধার পৃথিবীৎ দ্যাসুতেমাম্ ॥ যজুঃ | অঃ ১৩। মং ৪। 
পৃথিব্যাদি প্রকাশ রহিত লোকলোকান্তর এবং সূষ্যাদি প্রকাশ সহিত লোকও 

পদার্থের ধারণা ও রচনা পরমাত্বা করিয়া থাকে । যিনি সকল দ্রব্যে ব্যাপক 

হইয়া আছেন, তিনিই সমস্ত জগতের কর্তা ও ধর্তা হন। (প্রশ্ন) পৃথিব্যার্দি লোক 

ঘৃণিত অথব! স্থির ভাবে আছে.?£ (উত্তর) ঘুর্ণিত আছে। (প্রশ্ন) কেহ কহে যে 

সূর্ধ্য ঘুরিতেছে এবং পৃথিবী স্থির আছে এবং অপরে কহে যে পৃথিবী ঘুরিতেছে এবং 
সূষ্য স্থির আছে; ইহার কোন্টি সতা বলিয়া মানা উচিত ? (উত্তর ) উভয় মতেই 
অদ্ধেক সত্য ও মিথ্যা আছে ; কারণ বেদে লিখিত আছে, যে £__ 

আয়ঙ্গৌঃ পৃশ্থিরক্রমীদসদন্ মাতরৎ পুরঃ। 
পিতরৎ চ প্রযন্তুস্বং ॥ যজুঃ অঃ ৩। ম২৬॥ 

অর্থাত জলের সহিত এই ভূগোল সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে স্থতরাং পৃথিবী ঘুরিয়! 
থাকে। 

আকৃষ্ণেন রজসা বর্তমানে নিবেশয়ন্নস্থতং মর্ত্যৎ চ। 
হিরণরয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভূবনানি পশ্যন্ ॥ 

যজুও। অঃ ৩৩। মঃ8৩॥ 
বর্ধাদির কর্তা, প্রকাশম্বরূপ, তেজোময় এবং রমণীয় স্বরূপ বিশিষ্ট যে সবিত। 

শর্থাৎ সূর্য যাহ! সকল প্রাণী এনং অপ্রাণীদিগের মধ্যে অমৃতক্ধপ বুস্টি অগব। কিরণ 
দ্বারা শম্ৃত প্রবেশন করতঃ সকল মৃত্তিমান্ দ্রব্য প্রদর্শন করিয়া এবং সমস্ত লোকের 
সহিত আকর্ষণ গুণনিশষ্ট হইয়। আপনার পরিধিতে ঘুরিতেছে, কিন্তু অন্য কোন 
লোকের চারিদিস্ক ঘুরে না। এইরূপ এক এক ব্রন্মাণ্ডে এক এক সূর্য; প্রকাশক 
এবং অন্য সমস্ত লোক ও পল!কান্তর প্রকাশ্য হইয়া থাকে | যেমন £-- 



অষ্টম সমুললাস। ৬ 

“দিবি সোমো। অধিশ্রিতঃ” ॥ 
অথর্ধং কা ১৪। অন্ুঃ ১। ম$১। 

যেরূপ এই চন্্রলোক সূর্যা হইতে প্রকাশিত হয়, তদ্রপ পৃথিব্যাদি লোকও সূর্ধ্যের 
প্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত হয়। পরম্থ্ব রাত্রি এবং দিবা সব্ধবদ! বর্তমান থাকে । কারণ 
পৃথিব্যাদি লোকের ভ্রমণ বশতঃ যাবদংশ সূর্ধ্যের সম্মুখে আইসে, তাবদংশ দিনমান এবং 

যাবদংশ পৃষ্ঠভাগে অর্থাৎ অব্যবহিত হয় তাবদংশে রাত্রি হয়। অর্থাৎ উদয়, অস্ত, সন্ধ্যা, 
মধ্যাহ্ন, মধ্যরা্রি, প্রভৃতি যাবতীয় কালাবয়ব আছে উহা দেশ দেশান্তরে সর্ব্বদ! বর্তমান 
থাকে । অর্থাৎ যখন আর্ধ্যাবর্তে সূর্য্যোদয় হয়, তখন পাতালে অর্থাৎ আমেরিকার 
অস্ত হয় এবং যখন আধ্্যাবর্তে অস্ত হয়, তখন পাতাল দেশে উদয় হইয়া থাকে । 
যখন আধ্যাবর্তে মধ্যদিন অথবা মধ্যরাত্রি হয় তখন পাতালদেশে মধ্যরাত্রি অথব৷ 

মধ্যদিন থাকে । যাহারা বলে যে সূর্য্য ঘুরিতেছে এবং পৃথিবী স্থির আছে তাহার! 
অঙ্ঞ। কারণ যদি তাহা হইত তাহ! হইলে প্রায় সহস্র বর্ধ পরিমিত দিন এবং রাত্তি 
হইত। সূর্য্যের নাম (ব্রর ), ইহা! পৃথিবী অপেক্ষা লক্ষগুণ বৃহৎ এবং কোটি ক্রোশ 

দূরে অবস্থিত। সর্ধপের চারিদিকে পর্বত ঘুরিলে যেরূপ অনেক বিলম্ব লাগে এবং 
( পর্বতের চারিদিকে ) সধপ ঘুরিলে যেমন অধিক সময় লাগে না, ইহাও তদ্রপ। 

পৃথিবীর ভ্রমণ বশতঃ যথাযোগ্য রাত্রি ও দিন ইইয়া থাকে কিন্তু সূৃধ্য ঘুরিলে তত্রপ 
হইতে পারে না। যাহার! সুধাকে স্থির কহে তাহার! জ্যোতিবিষ্ঠাবিদ নহে; কারণ 

যদি সূর্য্য না ঘুরিত তাহা হইলে ইহা! এক রাশি স্থান হইতে অপর রাশি অর্থাৎ স্থান 
প্রাপ্ত হইত না। অধিকম্থ গুরু পদার্থ না ঘুরিলে আকাশে নিয়ত স্থানে থাকিতে 

পারে না। জৈনগণ কহে ষে পৃথিবী ঘুরে না কিন্তু কেবল নীচে চলিয়৷ যাইতেছে 
এবং জদ্থুদীপে ঢুই সূর্য্য এবং ছুই চন্দ্র আছে ইত্যাদি। নিশ্চয়ই জানিবে যে উহারা 
গভীর সিদ্ধির ( ভাঙ্গের) নেশায় নিমগ্ন হইয়া! এরূপ কহে । যদি ক্রমশঃ নীচে পৃথিবী 
চলিয়৷ যাইত তাহ হইলে চারিদিকে বারুচক্র রচিত থাকিতে পারিত না! এবং পৃথিবী 

ছিন্ন ভিন্ন হইয়! যাইত; উচ্চ স্থলের অধিবাসীদিগের অধিক বায়ুস্পর্শ হইত এবং 
নীচের লোকদিগের অধিক হইত না এবং বায়ুর গতি এক রূপই থাকিত। ছুই দূর্ধ্য 
এবং ছুই চন্দ্র হইলে রাত্রি হওয়া বা কৃষ্ণপক্ষ ঘটিত না। স্থতরাং এক ভূমির 

নিকট এক চন্দ্র এবং আনেক ভূমির মধ্যে এক সূর্যাই অবস্থিত গাকে । (প্রশ্ন) 

সূর্যা, চন্দ্র এবং তারা! ইহারা কি বস্তু এবং উহাতে মনুষ্যাদির বাস আছে, বা 

নাই? (উত্তর) এ সমস্তগুলি ভূগোলবৎ লোক এবং ইহাতে মনুষ্যাদ্দি প্রজাও 

অনস্থান করে। কারণ £-- 



২৩৮ সত্যার্থ প্রকাশ। 

এতেষু হীদ্ সর্ধং বস্তু হিতমেতে হীদণ সর্বৎ বাসয়ন্তে 
তদ্যদিদ” সর্ব বাসয়ন্তে তন্যাদ্বলব ইতি ॥ 

শত কা: ১৪। প্রঃ৩। ব্রা ৭। ক৪॥ 

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়: আকাশ, চন্দ্র, নক্ষত্র এবং সূর্য ইহাদিগের নাম বন্থ; 
কারণ ইহাতে সকল পদার্থ আছে এবং প্রজ! বাপ করে । ইহার! বাল করে বলিয়! এগুলি 

নিবাসের উপযোগিগৃহতুল্য হওয়াতে ইহাদিগের নাম বন্থ হইয়াছে । যখন সূর্য্য, চন্দ্র 
এবং নক্ষত্রও পৃথিবীর তুল্য বস্তু, তখন তাহাতে যে এইরূপ প্রজ্ব! আছে তদ্ধিষয়ে সন্দেহ 
কি? অধিকন্তু যখন পরমেশ্বরের এই ক্ষুদ্র লোকেও মনুষ্যাদি স্থষ্টিতে পরিপূর্ণ, তখন 
এই সকল লোক কি শুন্য থাকিতে পারে £ পরমেশ্বরের কোন কার্য্যই নিস্প্রয়োঞ্জন হয় 
না। অতএব এই সকল অসংখ্য লোকে মনুষ্যাদি স্থষ্টি না থাকিলে, ইহারা কি সফল 

হইতে পারে ? স্থতরাং সর্বত্রই মনুষ্যাদির সৃষ্টি আছে । (প্রশ্ন) এই দেশে মনুষ্যাদি স্থির 
আকৃতি এবং অবয়ব যেরূপ, অন্ত জগতেও কি তত্রপ আছে অথবা তাহার বিপরীত ? 

(উত্তর ) কোন কোন মাকৃতি বিষয়ে ভেদ হইবার সম্ভাবনা আছে । যেমন এদেশ 
অপেক্ষা চীন, আফ্রিক। ও আধ্যাবর্ত ইউরোপ আদি প্রদেশে অবয়ব, বর্ণ, রূপ ও আকৃতি 
সম্বন্ধে কিছু কিছু ভেদ দৃষ্ট হয়. তত্রপ লোক লোকান্তরেও ভেদ হইয়া থাকে। পরস্ত 
এদেশে যে জাতির যেরূপ স্ষ্টি আছে অন্য লোকেও উক্ত জাতিগণের তন্রপ স্থপ্টি আছে। 
এ দেশে শরীরের যে যে প্রদেশে যেরূপ নেত্রাদি শঙ্গ সন্নিবেশিত আছে, লোকান্তরেও 

( তদনুকুল ) উক্ত জাতির অবয়ব তজ্রপই মাছে । কারণ 2-- 

সর্যযাচন্দ্রমসৌ ধাতা৷ যথা পুর্ববমকপ্পয়ৎ। 
দিবং চ পৃথিবীৎ চীন্তরীক্ষমথো! স্বঃ। 

খ$। মং ১০। সু ১৯০ ॥ 
ধাতা পরমাত্তা পূর্বব কল্পে যেরূপ সূর্য্য, চন্দ্র, ( দ্যৌ) ভূমি, অস্তরীক্ষ এবং তত্রস্থ 

স্থথ ও বিশেষ পদার্থ রচন। করিয়াছিলেন, এই কল্েও অর্থাৎ এই সৃষ্টিতেও 
তদ্রপ রচনা করিয়া সমস্ত লোক ও লোকান্তর নিশ্মাণ করিয়াছেন তাহাতে কিঞ্চি, 
স্মাব্রও ভেদ করেন নাই । (প্রশ্ন) এই লোকে যে বেদের প্রকাশ আছে উক্ত সকল 
লোকেও কি সেই বেদেরই প্রকাশ ছিল 'থবা নাই ? (উত্তর) এই বেদেরই প্রকাশ 
ছিল ও আছে। যেমন এক রাজার রাজ্যব্যবস্থ। এবং নীতি সকল দেশেই সমান হয়, 
তদ্রুপ রাজর।জেশর পরমাত্মার বেদোক্ত নীতি তীহার স্যগ্িরূপ সকল রাজ্যেই একরূপ 
আছে। (প্রশ্ন) যখন জীব এবং প্রকৃতিস্থ তত্ব অনাদি অর্থাৎ ঈশ্বরনিশ্মিত নহে, 
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তখন ইহাদ্িগের উপর ঈশ্বরের অধিকার হওয়া উচিত নহে; কারণ সকলেই স্বত্ 

রহিয়াছে । (উত্তর) যেমন রাজা এবং প্রজা সমকালেই হয় এবং রাজার অধীন 

প্রজা থাকে তজ্রপ পরমেশ্বরের অধীন জীব এবং জড় পদার্থ থাকে ও অনাদ কাল 

হইতে আছে। যখন পরমেশ্বর সকলের স্ষ্টিকর্তা, জীবদিগের কর্্মফলদাতা, সকলের 

গাব রক্ষক এবং অনন্ত সামর্থ্যবিশিষ্ট, তখন অল্লসামর্থ্য এবং জড়পদার্থ কেন তাহার 

তাধীন হইবে না? এইজন্য কন্ধনুষ্ঠান বিষয়ে জীব স্বতন্ত্র কিন্তু ফলভোগ বিষয়ে ঈশ্বরের 

ব্যবস্থার অধীন। এইরূপে সর্ধশক্তিমান্ পরমেশ্বর সমস্ত নিশের স্ৃ্রি, সংহার এবং 
পালন করিয়। থাকেন। 

ইহার পর বিষ্তা, অবিষ্তা, বন্ধ এবং মোক্ষ বিষয়ে লিখিত হইবে! এস্থলে অষ্টম 

সমুল্লাস পুর্ণ হইল। 

ইতি আ্রীমদ্দয়ানন্দ সরম্বতীস্বামিকতে সত্যার্থ প্রকাশে 
সুভাষাবিভূষিতে সৃষ্ট যৎপত্তিস্থিতিপ্রলয় 

বিষয়েই মঃ সমুল্লাসঃ সম্পূ্ণঃ ॥ 



অথ নবমসমুলাসা রঃ ॥ 

» 0 চট ০ 

অথ বিষ্ঠাহবিদ্যাবন্ধমোক্ষ বিষয়ান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ 

এক্ষণে বিষ্তা, অবিস্তা, বন্ধ এবং মোক্ষের বিষয় ব্যাখ্যাত হইবে । 

বিদ্যাৎ চাইবিদ্যাৎ চ যস্তঘেদোভয়* সহ। 

অবিদ্যয়। মৃত্যুৎ তীত্ব বিদ্যয়াহুম্ৃতমন্,তে ॥ 
যজুই । অঃ ৪০। মঃ ১৪ ॥ 

যে মনুষ্য স্বরূপতঃ বিষ্তা এবং অবিষ্ভ। জানিতে পারে সে অবিস্তা মর্থাৎ কন্মো, 

পাসন৷ দ্বার মৃত্য হইতে উদ্ধার পাইয়া বিষ্তা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত 

হয়। অবিষ্ভার লক্ষণ £-- 

অনিত্যাশুচিদুঃখানাস্ত্ন্থ নিত্যশুচি ভ্খা আ্বাখ্যাতির- 

বিদ্যা ॥। পাত দ সাধনপাদে সুই ৫ ॥ 

ইহা। যোগসূত্রের বচন । নিত্য সংসারে এবং দেহাদি বিষয়ে নিত্যবুদ্ধি অর্থাত 

যে কাধ্যজগণ যাহা দৃষ্ট ও শ্রুত হয় উহা চিরকাল আছে এবং থাকিবে এবং ধোগবলদ্বার! 

এই দেবশরীর সর্ববদ। থাকে, এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি হওয়া অবিষ্ভার প্রথম অবস্থা 

মশুচি অর্থাৎ মলময় স্ত্যাস্ভাদিবিষয়ে এবং মিথ্যাভাষণ ও চৌযযাদি অপবিত্র কানে? 

পবিত্র বুদ্ধি অবিগ্ভার দ্বিতায় অবস্থ। । অত্যন্ত বিষয় "সবনরূপ ছুঃখে স্ুখবুদ্ধি ইহার তৃতায 

অবস্থা । এইরূপে অনাম্মায় আত্মবুদ্ধি করা মবিদ্যার চতুর্থ অবস্থ।। এই চারি প্রকার 

বিপরীত জ্ঞানকে অবিদ্য। কহে । ইহার বিপরীত গ্কান অর্থাৎ মনিত্যে অনিত্যবুদ্ি, 

নিত্যে নিত্যবুদ্ধি, অপবিত্রে অপবিত্রবুদ্ধি ও পবিত্ে পবিত্রবুদ্ধি, হুঃখে হুংখবুদ্ধিত ও মুখে 

স্ুখবুদ্ধি, এনাস্বাঘ় অনাস্ববুদ্ধি ও অঃস্মায় আঙ্পবুদ্ধি ভওয়াকে নিদা। কহে । অর্থাৎ “বেন্তি 

যথাবন্তব্বপদার্থস্বরূপং যয়া স! বিদ্য। এ+ “সয়! তব্বপ্ধরূপং ন জানাতি ভ্রমাদন্যন্মিমন্য লি 

শ্চিনোতি যয় সা অবিদ্যা” যাহা ছাঃ) পর্র1খের ঘথাবৎ স্বরূপ বোধ হয় তাহাই বিদা- 

এবং যাহ! হইতে তব্বস্বরূপ জান! যায় ন' এ এককূপ পদার্থে অন্যবুদ্ধি হয় তাহাকে 

অবিদ্যা কহে। অর্থাৎ কন্দোপাসনাকে এইন্.. বিদ্যা কহে যে ইহা বাহ্য এবং অস্তর 
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ক্রিয়া! বিশেষের নাম এবং ইহ! জ্ঞান বিশেষ নহে । এই জন্য মন্ত্রে কথিত হইয়াছে 
যে শুদ্ধকন্দ্ন এবং পরমেশ্বরের উপাসন! ব্যতিরেকে কেহ মৃত্যু ও দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ 
হইতে পারে না। অর্থাৎ পবিভ্রকম্ম, পবিক্রোপাসনা এবং পবিভ্রজ্ঞান হইতেই মুক্তি 

এবং মিথ্যাভাষণাদি কর্ম্ম, পাধাণমৃূর্ত্যাদ্দির উপাসনা এবং মিথ্যাজ্ান হইতেই বঙ্ধান- 

প্রাঞ্থি হয় । কোন মনুষ্যই ক্ষণমাত্রের জন্যও কর্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান রহিত হয় না %. 

এইজন্য ধর্শযুক্ত সত্যভাষণা্দি কণ্ম্ানুষ্ঠান এবং মিথ্যাভাষণাদি অধন্ম ত্যাগ করাই 
মুক্তির সাধন। (প্রশ্ন ) কাহার মুক্তিলাভ হয় না? (উত্তর) যেবদ্ধ তাহার। 

(প্রশ্ন) বন্ধকে? (উত্তর) অধশ্ম এবং অজ্ঞানে আসক্ত জীবই ব্ধ। (প্রশ্ন) বন্ধ 

মোক্ষ কি স্বভাব হইতে হয় অথবা নিমিত্ত হইতে ? (উত্তর ) নিমিত জন্য হয়। 

কারণ স্বভাব হইতে হইলে বন্ধ ও মোক্ষের কখন নিবৃত্তি হইত না। (প্রশ্ন ) 

ন নিরোধে। নচোত্পত্তিনবঞ্ধো ন চ সাধকঃ। 
ন মুসুক্ষুন” বৈ মুক্ত ইত্যেষ! পরমার্থতা ॥ 

গৌড়পাদীয় কারিকা । প্রঃ ২ কাঃ ৩২ ॥ 
ইহ! মাণ্ডুক্যোপনিষদের শ্লোক সম্বন্ধীয় কারিকার বচন, অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম বলিয়া 

বস্তুতঃ জীবের নিরোধ নাই অর্থাৎ ইহ। কখন মাবরণে আইসে না, বা কখন জন্মগ্রহণ 
করে না:এবং বন্ধও প্রাপ্ত হয় না । সাধক নাই অর্থাৎ সাধনকারী কেহ নাই, মুক্তি পাই 

বার.অভিলাধী কেহ নাই এজন্য কখন যুক্তিও নাই ।:কারণ যখন পরমার্থতঃ বন্ধনই হইল 
না! তখন যুক্তি কিসের ? (উত্তর) নবীন বেদাস্তীর এরূপ বাক্য সত্য নহে । কারণ জীবের 

স্বরূপ অল্প বলিয়া উহা! আবরণে আইসে, শরীরের সহিত প্রকাশিত হইয়া জন্ম গ্রহণ 

করে ;£পাপরূপ কণ্মের কলভোগ, স্বরূপ বন্ধনে বন্ধ হয় ও তজ্জন্য উক্ত বন্ধনমোচনের 

জন্য সাধন করে, দুঃখ খগুনের ইচ্ছা করে এবং দুঃখ হইতে বিষুস্ত হইয়া পরমানন্দস্বর্ূপ 

পরমেশখ্বরকে প্রাপ্ত হইয়। মুক্ত্যানন্দ ভোগ করে। (প্রশ্ন) এ সকল দেহ ও অন্তঃ- 
করণের ধর্শ্ট, জীবের নহে ! কারণ জীব পাপপুণ্যরহিত ও সাঙ্গীমাত্র । শীতোক্াি 

শরীরাদির ধন, আত্মা নিলেপ। (উত্তর) দেহ এবং অস্তুঃকরণ জড়, স্থতরাং ইহা- 

দিগের শীতোষ্জ প্রাপ্তি এবং ভোগ হয়না । চেতন মনুষ্যাদি প্রাণীই উহাকে স্পর্শ 

করে এবং ইহাদ্িগেরই শীতোষ্চের জ্ঞান এবং ভোগ হয়, যেহেতু প্রাণ জড় জন্য 
ইহার ক্ষুধা ও পিপাসা নাই, কিন্তু প্রাণবান্ জীবেরই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অনুভব হয়: 

এইরূপ মনও জড়, স্থতরাং তাহার হর্ষ ও শোক হইতে পারে না, কিন্তু চেতন জীবই মন 

দ্বারা হর্য শোক, দুঃখ ও সুখ ভোগ করে । যেমন বহিরিক্দ্রিয় কর্ণীদি দ্বারা উপ্তম ও অধম 

শবাদি বিষয় সকল গ্রহণ করতঃ জীব স্থখী এবং ছুঃখী হয় তন্রপই অন্তকরণ অথাৎ 

৩১ 
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মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার দ্বারা সংকল্প বিকল্প, নিশ্চয় স্মরণ এবং অভিমান কর্তাই 
দণ্ড ও সম্মান ভাগী হইয়া থাকে । যেমন তরবারি দ্বার! প্রহর্তাই দগুনীয় হয় কিন্তু 

তরবারি দগ্ুনীয় হয় না, তজ্রপই দেহেন্দ্রিয়, অস্তঃকরণ এবং প্রাণরূপ সাধন দ্বারা 

উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট কর্্পের কর্তা জীবই স্থখ ও দুঃখের ভোক্তা হয়| জীব কর্মের সাক্ষী 

স্বরূপ নহে কিন্তু কর্তা এবং ভোক্তা । কশ্মের সাক্ষী কেবল এক মদ্িতীয় পরমেশ্বর ৷ 

কর্মকর্তা জীবই কন্মে লিপ্ত হয়। জশিব ঈশ্বর নহে ও সাক্ষীও নহে । (প্রশ্ন) জীব ব্রন্ষের 

প্রতিবিহ্থ। যেমন দর্পণ ছিন্ন ভিন্ন হইলেও বিশ্বের ক্ষোন হানি হয় না তজপ যতদিন 

অন্তঃকরণোপাধি থাকে ততদিন জীব ব্র্দের প্রতিবিম্ব থাকে । অন্তঃকরণ নষ্ট হইলে 

জীব মুক্ত হয়। ( উত্তর ) ইহ। বালকের বাক্য । কারণ সাকারের প্রতিবিম্ব সাকার 
হুইয়! থাকে । যেমন মুখ ও দর্পণ সাকার এবং পরস্পর পৃথক পৃথথ না হইলে প্রন্িবিন্ব 
হইছে পারে না, ব্রহ্ম নিরাকার এবং সর্বব্যাপী বলিয়া ঠাহার প্রতবিদ্থ হইতে পারে 

না। ( প্রশ্ন) দেখা যায় যে গভীর স্বচ্ছ জলে নিরাকার এবং ব্যাপক আকাশের 

আভাস পতিত হয় তদ্রপ, স্বচ্ছ মন্তঃকরণে পরমাত্মার আভাস পড়িয়া! থাকে এবং তজন্য 

ইহাকে চিদ্দাভীস বল! যায়। (উত্তর) ইহাঁও বালবুদ্ধির মিথ্যা প্রলাপ । কারণ 
আকাশ দৃশ্টমান না হইলে লোকে চক্ষুদ্বারা কিরূপে উহাকে দেখিতে সমর্থ হয়? (প্রশ্ন) 
হাহা উপবে রহিয়াছে এবং ধূমাকার দৃষ্ট হয় উহা নীলাকাশ কিনা? (উত্তর)না 
€ ওশ্স) তবে উহা কি? (উত্তর) স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পৃথিবী, জল এবং অগ্নির ত্রসরেণু 

দৃষ্ট হয়। যাহা নীলবর্ণ দৃষ্ট হয় উহা! জল এজন্য উহ! নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়। যাহ। ধূমাকার 
সৃষ্ট হয় উহ! পৃথিবীর ধূলি উদ্ধিত হইয়া বায়ুতে ঘু'রতেছে। ইহাদেরই প্রতিবিস্ব জলে 
অথবা দর্পণে দৃষ্ট হয়, আকাণের প্রতিবিন্থ কখন দৃষ্ট হয় না। (প্রশ্ন) যেমন ঘটাকাশ, 
অঠাকাশ মেঘাকাশ এবং মহদাকাশের ব্যবহারগত ভেদ হইয়া থাকে তত্ররপ ব্রক্ষেব 

ব্রন্মাণ্ড ও অন্তঃকরণের উপাধিগত ভেদ বশতঃ ঈশ্বর এবং জীবষুনাম হয়। যখন ঘটাদি 
নষ্ট, হয় তখন কেবল মহদাকাশই কথিত হয়। (উত্তর) ইাও অবিদ্বানের কথা, কারণ 

আকাশ কখন ছিন্ন ভিন্ন হয় না। ব্যবহারেও "ঘট আনযন কর” ইত্যার্দি বাবহার, 

হুইয়। থাকে । কেহ বলে না যে পঘটের আকাশ আনয়ন কর”। স্থরাং উক্ত বাকা 

সঙ্গত নহে । (প্রশ্ন) সমুদ্রমধ্যে যেমন মস্ত ও কাট এবং আকাশ মধ্যে পক্ষী প্রভৃতি 

বিচরণ করে তন্রপ সমস্ত অন্তঃকরণ চিদাকাশ ব্রন্মে বিচরণ করে। ইহার! স্বয়ং জড় 

হইলেও সর্ধব্যাপক পরমা ্ াব সব্ধাবশগ: মগ়্ি দংযোগে লৌহের ন্যায় চেতন হইয়া থাকে 
এবং বিচরণশীল হয় যেরূপ তাহার! চল: কের। করে এবং গাঁকাশ ও ব্রা নিপ্চর 

*এইরূপে জীবকে বন্ধ শগীকার করিলে কোন দোষ মইসে না। (উত্তর) তোমার 
এ দৃষ্টান্তও দতা নহে, করণ নি সরিহাসী ব্রন অন্তঃকর: প্রচ্কাশনান হই জীব 
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হয় তাহা হইলে উহাতে সর্বজ্বত্বাদি গুণ হয় কি না? যদি বলযে আবরণবশতঃ সর্বব- 
জ্ঞতা হয় না, তাহা হইলে । জিড্তাসা করি ) ব্রঙ্গা আবৃত, বা খণ্ডিত অথবা অখগ্ডিত ৮ 
যদ্দি বল যে অধণ্তিত, তাহ! হইলে তাহার মধো আবরণ পড়িতে পারে না এবং আবরণ 

না থাকিলে সর্ববঞ্ঞতা কেন হয়না ১ যদি বল যে আপনার স্বরূপ বিশ্বৃত হইয়া অন্তঃকরণে 

সহিত বিচরণ করে, স্বরূপতঃ নহে, তাহা হইলে অর্থাণড শ্বয়ং চলিত না হইলে অন্তঃকরণ 

যে যে পূর্বপ্রাপ্ত দেশ ত্যাগ করিতে থাকিবে এবং যে যে স্ঠানে চলিত হইবে সেই 
সেই স্থলের ব্রঙ্ধ ভ্রান্তও অজ্জানী হইতে থাকিবে এবং যে যে দেশ ছাড়িয়৷ যাইৰে 

ওত্রস্থ ব্রহ্ম জ্ঞানী, পবিত্র এবং মুক্ত হইতে থাকিবে । এইরূপে অন্তঃকরণ স্বপ্টির 
সর্বত্র ব্রহ্মকে বিকৃত করিবে এবং বন্ধ ও মুক্তিও ক্ষণে ক্ষণে হইতে থাকিবে । তোমার: 
কথিতর প্রমাণযদি এইরূপ হইত তাহা হইলে জীবের পূর্ব দুষ্ট এবং শ্রুত বস্ত্র স্মরণ 
হইত না, কারণ যে ব্রঙ্গদর্শন করিয়াছে সে, ব্রহ্ম আর রহিতেছে না। সুতরাং 

জীবই ব্রঙ্গ এবং ব্রহ্ম ও জীব কখন এক নহে পরস্থ, সদা পৃথক পৃথক থাকে $ 

(প্রশ্ন) এ সকল অধ্যারোপ মাত্র । যেমন এক বস্তুতে অগ্বস্তুর স্থাপন করাকে 

অধ্যারোপ কহে তন্রপ ব্রঙ্গবস্ততে সমস্ত জগতের এবং ইহার ব্যবহারের অধ্যা- 

রোপ করিয়। জিজ্ঞান্কে বুঝাইয়। দেওয়া হয়। বস্ততঃ সকলই ব্রক্ম। (উত্তর ) 

অধ্যারোপের কর্তা কে? (প্রশ্ন) জীব। (উত্তর) জীব কাহাকে বল? (প্রশ্ন) 

অন্তঃকরণাবচ্ছিন চেতনকে । (উত্তর ) অন্তঃকরণাবচ্ছিনন চেতন কি দ্বিতীয় পদার্থ 

অথবা! উহাই -ব্রহ্ম ? (প্রশ্ন ) উহাই ব্রন্ধ। ( উত্তর ) তবে কি ব্রন্মই স্বয়ং জগতকে 
মিথ্যা কল্পনা! করিলেন 2 ( প্রশ্ন ) ই! ব্রহ্মই করিলেন, তাহাতে হানি কি? (উত্তর) 

যে মিথ্যা কল্পনা করে, সেকি মিথ্যারত হয় না £ (প্রশ্ন) না। কারণ মন ও বাক্য 

দ্বারা যাহা কল্িত এবং কথিত হয় উহা সমস্তই মিথ্যা। (উত্তর ) তবে মন ও 
বাকান্ধার! মিথ্যাকল্পনাকারী এবং মিথ্যাবাদা ব্রহ্ম ও কল্লিত মিথ্যাবাদী হইল কিনা? 

(প্রশ্ন) গাচ্ছ। হইল। আমার তাহাতে ইষ্টাপত্তি আছে। (উত্তর ) বাহবা [ 

মিথ্যাবার্দা বেদান্তিগণ তোমার। সত্যন্বরূপ, সতাকাম ও সত্যসংকল্প পরমাস্্াকে মিথ্।- 
চারী করিয়া দিলে! ইহা কি তোমাদিগের ছুর্গতির কারণ নহে? কোন্ উপনিধর্ধ 

সূত্রে অথব! বেদে এরূপ লিখিত আছে যে পরমেশ্বর এরূপ মিথ্যাসক্কল্পনকারী এবং মিথ্যা- 
বাদী? ইহা চোর হ্বারগাকে দণ্ড দেওয়ার ন্যায় হইল, অর্থাৎ “উল্টে চোরে দণ্ড দেয় 
ঘ্বারগাকে ধরি” । এই কথার সদৃশ তোমার বাক্য হইল। ইহাই উচিত ষে দ্বারগ; 
চোরকে দণ্ড দিবে কিন্তু চোর ঘারগাকে দণ্ড দিলে উহা! বিপরীত হয়। তুমিও তদ্রপ 
স্বয়ং মিথ্যাসঙ্কল্রকারী এবং মিথ্যাবাদা হইয়া আপনার দোষ ব্রচ্ষে বুথ আরোপ 

করিতেছে । বদি ব্রদ্ধ মিথ্যাঙ্চানা, মিথ্যাবাদী এবং মিধ্যাকারী হয়েন তাহা হইলে, 
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খনস্ত ব্রঙ্গই তন্রপ হইয়া পড়ে । কারণ তিনি একরস হইয়! সত্যন্বরূপ, সত্যমানী, 

সত্যবাদী এবং সত্যকারী হয়েন। পূর্বেবোক্ত দোষ কেবল ঠোমারই; ব্রহ্ষের নহে। 

তুমি যাহাকে বিষ্ভা কহিতেছ উহাই অবিগ্ভা এবং তোমার অধ্যাধোপও মিথ] । 

কারণ আপনি ব্রহ্ম না হইয়া অ পনাকে ব্রহ্ম এবং ব্রঙ্গকে জীব জ্তান করা মিথ্য। জ্্কান 

নহে তে। কি হইতে পারে? তিনি সর্ববব্যাপক, তিনি কখন পরিচ্ছিন্ন বা অজ্ঞান ব। 

বন্ধনে পতিত হয়েন না, কারণ জীবই অন্ভ্ানপরিচ্ছিন্ন, একদেশী, অল্প এবং লল্পঙ্জ হইয়। 

থাকে কিন্তু সর্ববজ্ঃ ও সর্বব্যাপী ব্রহ্ম তাদৃশ নহেন । 

এক্ষণে ঘুক্তি ও বন্ধের বিষয় বর্ণন কর! যাইতেছে । 
(প্রশ্ন) মুক্তি কাহাকে কহে? (উত্তর) “মুঞ্চস্তি পৃথগ্ ভবন্তি জন! যস্যাং সা 

সুক্তিঃ” যাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায় তাহার নাম মুক্তি । (প্রশ্ন) কাহা হইতে যুক্ত 
হওয়া যায়? ( উত্তব) সকল জীব যাক্না হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছ! করে। (প্রশ্ন) 

কাহা হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা হয়? (উত্তর) দুঃখ হইতে । (প্রশ্ন) মুক্ত হইয়া 

কি প্রাপ্ত হয় এবং কোথায় থাকে ? (উত্তর ) স্ত্বপ্রাপ্তি হয় এবং ব্রন্মে অবস্থান করে। 

€ প্রশ্ন ) কিরূপ কৰিলে মুক্ত এবং বদ্ধ হইয়! থাকে? (উত্তর) পরমেশ্বরের আজ্ঞা 

পালন করা; অধশ্ম, অবিষ্ভা, কুসঙ্গ কুসংস্কার এবং ছুষ্টব্যসন হইতে পৃথক্ হওয়া; 
সত্যভাবণ, পরো পকার এবং বিষ্তা, পক্ষপাতরহিত হ্যায় ও ধর্মের বুদ্ধি করা, পূর্বোক্ত 
প্রকার পরমেশ্খবের স্ততি, প্রার্থনা ও উপাসনা অর্থাৎ ষোগাত্যাস কর।, বিস্তার 

অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন ও ধশ্মানুসারে পুরুষার্থের অনুষ্ঠান দ্বার! জ্ঞানের উন্নতি করা; 
সর্বেবাকৃষ্ট সাধনের অনুষ্ঠান কর ও যাহ! কিছু করিতে হইবে তৎপমুদায়ই 
পক্ষপাত রহিত হইয়! ন্যায় ও ধণ্মানুসারে কর! ইত্যাদি সাধনন্বা 1 মুক্তি এবং ইহার 

বিপরীত অর্থাৎ ঈশ্বরাভ্াভঙ্গাদি কার্য করিলে বন্ধন হইয়! থাকে । (প্রন) মুক্তি 

হইলে জীবের কি লর হয়, অথব। জীব বিষ্ধমন থাকে ০ ( উন্তব)বিগ্ঘমান থাকে । 

€ প্রশ্ন) কোথায় থাকে? (উত্তর) ব্রন্মধে। (প্রন) ব্রন্ম কোথায় এবং উক্ত মুক্ত 

জীব কি এ? স্থানে থ।কে অথব। দ্বেস্ছাচারী হইয় সর্বত্র বিচরণ করে? (উত্তর) 

্রহ্ষ সর্ববত্র পূর্ণ এবং উাতেই মুক্তজীব অবাহতগণ্ত হইয়। অর্বাৎ সর্ঘত্র অপ্রতিহত গতি 
হইর! বিজ্ঞান ও আানন্দপুর্ণ হইয়! স্বতগ্ন বিচরণ করে। (প্র) মুক্ত জাবের স্কৃন 
শরীর হয় কি না? (উন্তর)। তছাও ছুল শরার থাকে না (প্রশ্ন) তবে মধ এবং আ।নন্দ 

কিরূপে ভোগ করিতত পাবে 2 (উত্তর) উর সণ সঙ্গর্রদ ব্বাভাবিক গুন এবং 

ফামর্থা বিদ্যমান থাক, কিছু তভীতিক লন ( আন্ক্ত ) থাকে না। বধা £-- 

শৃন্ শ্রোত্রৎ ভলতি, ম্পর্ণরন্ ত্বগভবতি, পগ্যন্ 
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চস্ুর্ভবতি, রসয়ন্ রসন! ভবতি, জিঘ্রন্ স্বাণৎ ভবতি, 
মন্বানো মনোভবতি, বোধয়ন বুদ্ধির্ভবতি। চেতয়ং- 
শ্চিতৃভ্তবত্যহৎ কুর্বাণোইহঙ্কারো ভবতি ॥ 

শতপথঃ, কা ॥ ১৪ ॥ 
মোক্ষাবস্থায় জীবাত্সার ভৌতিক শরীর অথব। ইন্দ্রিয় গোলক থাকে না কিন্তু 

তাহার নিজ স্বাভাবিক শুদ্ধগুণ থাকে । মুক্তির হাবস্থায় জীবাত্মার স্বশক্তিদ্বারাই 
গুনিতে চাহিলে শ্রোত্র, স্পর্শ করিতে চাহিলে ত্বক্, দেখিবার ইচ্ছা হইলে চক্ষু, 

স্বাদের ইচ্ছায় রচনা, গন্ধের জন্য স্বাণ, সংকল্প ও বিকল্পের সময় মন, নিশ্চয় 

করিবার জন্য বুদ্ধি, স্মরণের জন্য চিত্ত এবং অহংবুদ্ধির জন্য অহঙ্কার হইয়া থাকে 

এবং সংকল্পমাত্রেই শরীর হয়। জীব শরীরের আধার হইয়া ইন্দ্রিয় গোলকদ্বার। 

যেরূপ স্বকাধ্যসাধন করে তক্রপ, মুক্তির অবস্থায় মুক্তজীব নিজ শক্তিদ্বার৷ সমস্ত আনন্দ 

ভোগ করে। (প্রশ্ন) উহার শক্তি কত এবং কয় প্রকার? ( উত্তর) মুখ্য শক্তি 
এক প্রকার, পরম্থ বল, পরাক্রম, আকর্ষণ, প্রেরণ।, গতি, ভীষণ, বিবেচন ক্রিয়া, 

উত্সাহ, স্মরণ নিশ্চয়, ইচ্ছা, প্রেম, দ্বেষ, সংযোগ, বিভাগ, সংযোজক, বিভাজক, 

শুবণ, স্পর্শন, দর্শন, স্বাদন এবং গন্ধগ্রহণ ও জান, জীব এই চতুর্ব্বিশতি প্রকার 

সামর্থযযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারাই মুক্তির অবস্থাতেও আনন্দভোগ করে। 

যদি মুক্তি হইলে জীবের লয় হইত তাহা হইলে মুক্তির স্বখ কে ভোগ করিত? 

অধিকস্ত জীবের নাশকেই মুক্তি মনে করা মহামুর্খের কাধ্য। কারণ দুঃখের 
খণ্ডন হইলে আনন্দম্বরূপ ব্যাপক অনস্ত পরমেশ্বরে আনন্দে অবস্থান করাই জীবের 

মুক্তি। বেদান্ত শারীরিক সুত্রে দেখা যায় $-- 

অভাব বাদরিরাহ হ্যেবম্ ॥ বেদান্ত দঃ18181১০ ॥ 
মহাত্মা ব্যাসের পিতার নাম বাদরি। তিনি মুক্তির অবস্থায় জীবের এবং 

তাহার সহিত মনের বিষ্যমানতা স্বীকার করেন অর্থাৎ পরাশর জীবের খাষি মুক্তিতে এবং 

মনের লয় স্বীকার করেন না। তজপ 2-- 

ভাবৎ জৈমিনিবিকপ্পামনানাৎ ॥ বেদান্তদঃ 8181১১ ॥ 
আচার্য্য ভ্ৈমিনি মুক্ত পুরুষের মনের তুলা সূক্মশরীর, ইন্দ্রিয়গণ এবং 'প্রাণাদিরও 

বিষ্যামানতা স্বীকার করেন এবং অভাব স্বীকার করেন না। 

দ্বাদশীহবছুভয়বিধং বাদরায়ণোইহতঃ ॥ 
বেদাস্তদও 8181১১॥ 
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ব্যাসমুনি মুক্তির অবস্থায় ভাব এবং অভাব ছুইই স্বাকার করেন অর্থাৎ মুক্তি 
হইলে জীব শুদ্ধ সামর্থ্য যুক্ত বিষ্ভমান থাকে এবং অপবিত্রতা পাপাচরণ, ছুঃখ ও 

অজ্ঞানাদির অভাব হয় ইহা স্বীকার করেন। 

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা! সহ | 
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥ 

কঠো3। অঃ ২। বশ মঃ ১০ ॥ 
যখন জীবের সহিত শুদ্ধ মন ও পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয় বিদ্যমান থাকে এবং বুদ্ধির স্থির 

নিশ্চয় হয় তখন তাহাকে পরমগতি জ্র্াৎ মোক্ষ কহে । 

যআত্মা অপহতপাপ্মা। বিজরো বিস্বত্যুবিশোকো- 
২বিজিঘৎ সোহপিপাসঃ সতাকামঃ সত্যসঙ্কপ্পঃ সোহন্বে- 
ব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্য সর্বাৎশ্চ লোকানাপ্সোতি সর্বাৎশ্চ 
কামান্ যন্তমাত্ানমহ্বিগ্ভ বিজানাতীতি। ছান্দোঃ প্রঃ ৮। 
খঃ ৭। ম১॥ 

সবা এষ এতেন দৈবেন চক্ষৃষা মনসৈতান কামান্ 
পশ্থান্ রঘতে । য এতে ব্রহ্মলোকে তৎ বা এতৎং দেব! 
আজ্মানম্ুপামতে তস্মাত্তেষা্ সর্ষে চ লোক। আত্তাঃ সর্থে 
চ কামাঃ স সর্বাশ্চ লোকানাপ্লোতি সর্বাশ্চ কামান 
ষস্তমাত্বানমন্্বিদা বিজানামাতীতি ॥ 

ছাল্দোঃ। প্র৪৮ 1 খঃ১২ | মঃ ৫১৬ ॥ 

মঘবন্মত্য বা ইদ শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদম্তাইস্বত- 
স্যাশরীরন্যাত্বনোধিষ্ঠানমাত্বো বৈ লশরীরঃ প্র্রিয়া- 
প্রিয়াভ্যাৎ ন বৈ সশরীরম্ত সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপ- 
হতিরন্ত্যশরীরং বাব সম্ভৎ ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পশতঃ ॥ 

ছান্দোও প্রঃ ৮। খ ৬১২ ১৪ 
যে পরমাত্মা ৎ/পহতপাপ্মা। অর্থাৎ লর্ববপাপরহিত এবং জরা, স্ৃত্যু, শোক ক্ষুধা 

পিপাপাশূন্ক লত্যকাম, সত্যসংকল্প তাহাকেই অন্থেষণ করিবার এখং জানিবার ইচ্ছ। 
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করা কর্তবা। সেই পরমাত্মার সম্বন্ধ বশতঃ যুক্ত জীব সমস্ত লোক এবং যাবতীয় 
কামন! প্রাপ্ত হয়েন। সেই পরমাত্মাকে জানিলেই লোকে মোক্ষ সাধন করিতে এবং 
আপনাকে শুদ্ধ করিতে ও জানিতে পারে । উক্ত মুক্তি-প্রাপ্ত জীব শ্বদ্ধ ও দিব্যনেত্র 

দ্বারা এবং শুদ্ধ মন দ্বার! কামনা সকল দর্শন করিয়া এবং প্রাপ্ত হইয়। পরমাত্মায় রমণ 

করে, এবং তিনি ব্রহ্মলোক অর্থাৎ দর্শনীয় পরমাত্মায় স্থিত গাকিয়। মোক্ষন্থখ ভোগ 

করে। বিদ্বান্গণ মুক্তি-প্রাপ্তির জন্য সকলের অন্তর্যামী আত্মার স্রূপ সেই পরমাত্মারই 
উপাসনা করিয়! থাকেন। এতদ্বারা উহাদিগের সর্ববলোক এবং সর্র্বকাম প্রাপ্ডি 

হয় অর্থাৎ তাহারা যেরূপ সংকল্প করেন তদ্রুপ লোক এবং কাম প্রাপ্ত হয়েন। 

সুক্তপ্পীব স্থল শরীর ত্যাগ করিয়! সঙ্কল্লময় শরীর দ্বারা আকাশে পরমেশ্বরে 

অবস্থিত হইয়া বিচরণ করে। কারণ শরীরবিশিষ্ট হইলে সাংসারিক ছুঃখ রহিত 

হইতে পারে না। যেমন প্রজাপতি ইন্দ্রকে কহিয়াছিলেন যে. হে পরমপুক্জিত 

ধনযুক্ত পুরুষ ! এই স্থুল শরীর মরণবিশিষ্ট । সিংহমুখে ছাগের ন্যায় শরীর মৃক্তা- 
মুখের মধ্যে অবস্থিত । এই শরীর মৃত্যুরহিত এবং দেহরহিত জীবাত্মার নিবাসস্থান। 
এই জন্য জীব সর্বদা স্থুখ ও ছুঃখগ্রন্ত হয় । কারণ শরীর সহি 5 জীবের সাংসারিক 

প্রসন্নতার নিবৃত্তি হয় এবং জীবাত্মা মুক্ত হইলে শরীর রহিত জীবের সাংসারিক 
প্রসন্নতার নিবৃত্তি হয় এবং জীবাস্তা মুক্ত হইলে শরীর রহিত হইয়া ব্রন্ষমে অবস্থান 

করে ও তখন উহাকে সাংসারিক শখ অথবা দুঃখ স্পর্শ করে না পরম্ম, উহা সর্বদা 
আনন্দে অবস্থান করে। (প্রশ্ন) জীব মুক্তি প্রাপ্প হইয়া পুনরায় জম্মমরণরূপ 

দুঃখে কখন পতিত হয় কি না ? কারণ £-- 

ন পুনরাবর্তৃতে নচ পুনরাবর্ততে ইতি 
ছান্দো প্রঃ ৮। খঃ ১৫ ॥ 

অনাধত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ | 
বেদাস্তদঃ অঃ 8 পাঃ ৪। সঃ ৩৩ | 

যদ্গত্বা' ন নিবর্তন্তে তত্ধাম পরমৎ মম ॥ ভগবগ্দীং 
ইত্যাদি বচন হইতে বিদ্িত হওয়া যায় যে, মুক্তি তাহাকেই কহে যাহা হইতে 

নিবৃত্ত হইয়। জীব আর কখনও সংসারে আইসে না। (উত্তর ) একথা সত্য নহে; 

কারণ বেদে এইরূপ বাক্যেব নাষধ করা হইয়াছে 2 

কম্ত ন্বনৎ কতমন্যাম্বতানাৎ মনামহে চারু দেবস্য নাম। 
কো। নো মহা। অদিতয়ে পুনদ্রাৎ পিতরৎ চ দৃশেয়ৎ 

মাতরৎ চ॥ ১৪ 
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অগ্নে্বয়ৎ প্রথমস্তাম্বতানাৎ মনামহে চারু দেবহ্য নাম। 

সনো মহা অদিতয়ে পুনদণাৎ পিতরৎ চ দৃশেয়ং 
| মাতয়ৎ চ ॥২॥ 

খ। ম3 ১। সুং২৪। মঃ ১২! 

ইদানীমিৰ সর্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ ॥৩॥ সাৎখ্যঃ 
অ৬। সু ১৫৯॥ 

(প্রশ্ন) আমরা কাহার নাম পবিত্র বলিয়া জানিব? নাশরহিত পদার্থ মধ্যে 

বর্তমান কোন দেব সর্ববদ] প্রকাশস্বরূপ হইয়৷ আমাদিগকে মুক্তিস্থখ ভোগ করাইয়! 

পুনরায় এই সংসারে জ্ম্ম প্রদান করাইয়া মাতা এবং পিতার সহিত দর্শন করান 2 

1১। (উত্তর ) আমরা উক্ত ন্বপ্রকাশস্বরূপ, মনাদ্দি, সদামুক্ত পরমাত্্ার নাম পৰিপ্র 

বলিয়৷ জানিব, যিনি আমাদিগকে মুক্তির অবস্থায় আনন্দ ভোগ করাইয়৷ পৃথিবীতে 

পুনরায় মাত। ও পিতার সম্বন্ধ দ্বার! জন্ম প্রদান করতঃ মাত! পিতার দর্শন করান্। 

সেই পরমাত্ম। মুক্তির ব্যবস্থা করেন এবং সকলের স্বামী । ২। এ সময়ে জীব যেরূপ 

বন্ধ ও মুক্ত থাকে তদ্রুপ, সর্ববদ। থাকে । কথন তাহাদিগের অত্যন্ত বিচ্ছেদ, বন্ধ অথবা, 

মুক্তি হয়না । পরস্ত বন্ধন এবং মুক্তি সর্ধবদ। ( একরূপ ) থাকে না। (প্রশ্ন) £- 

।তদতান্তবিমোক্ষোহুপবর্গঃ | 
ছুঃখজন্স প্রবৃত্তিদোবমিথ্যাজ্ঞানানা মু্তরোত্তরাপায়ে 

তদন্তরাপায়াদপবর্গঃ ৷ ন্যায় দঃ অঃ ১। সু ২॥ 

দুঃখের অত্যন্ত বিচ্ছেদের নাম মুক্তি। কারণ মিথ্যা জ্ঞান, অবিস্ত। লোভাদি 
দোষ বিষয় ও দুষ্ট ব্যসনে প্রবৃত্তি, জন্ম এবং দুঃখের উত্তরোত্তর খণ্ডন হইলে পূর্ববপূর্বেবর 

নিবৃত্তি হওয়াতেই মোক্ষ হয় এবং উহ! সর্ববন্। বিষ্তমান থাকে ( অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞান ব! 

অবিস্ত। হইতে উত্তরোত্তর লোভ দোষ প্রবৃত্তি আদি উৎপন্ন হইয় প্রবৃত্তির জন্য জন্ম 
ও জন্ম হেতু ছুঃখ হয় এক্সন্য এই দুঃখ নিবারণ হেতু এইগুলি উত্তরোত্তর খগুন হইলে 

 অবিদ্ধ। নষ্ট হয় )। (উত্তর ) ইহা আবশ্থীক নহে যে মত্যন্ত শব্দ অত্যন্তাভাবের অর্থে ই 
ব্যবহৃত হুইনে ' যেমন 'শহ্যন্তং ছুঃখম হান্তং মৃখং চাস্ বর্ধতে” এই মন্ুষোর অতান্য 

দুখে আথব। অন্য সুখ হইয়াছে, তদ্রপ জানিতে হইবে যে অত্যন্ত শবের এ স্থলেও 
এই অর্থ হওয়া উচিত। (প্রশ্ন) যদি মুক্তি হইতে জাব পুনরায় আগমন করে, তাহ: 

হইলে কত দিন মুক্তি বিস্তমান থাকে ? ( উত্তর ) £__ 



নবম সমুল্লাস। ২৪৯ 

তে ব্রহ্মলোকেষু পরা ন্তকালে পরাস্থতাঃ 
পরিসুচ্যন্তি সর্বে ॥ সুণ্ডকঃ ৩। খঃ ২। মঃ৬॥ 

এই মুক্তজীব মুক্তিলাভ করিয়া পান্তকাল পর্যন্ত ব্রক্ষে আনন্দভোগ করিয়! পুনরায় 
মহাকল্লের পর মুক্তিম্থখ ত্যাগ করতঃ সংসারে আগমন করে । ইহার সংখ্য। এইর্প £ 

_-৪৩২০০০০ তেতাল্লিশ লক্ষ ও বিংশতি সহত্র বৎসর এক চতুযুগী হয়; ছুই সহজ 

চতুযুদীতে এক অহোরাত্র হয় এবং ত্রিংশৎ অহোরাত্রে এক মাস হয়। তাদৃশ 
দ্বাদশ মাসে এক বশুসর এবং তন্রপ শত বর্ষে এক পরান্তকাল হয়। গণিতের রীতি 

অনুসারে উহা ষথাবগ বুঝিতে হইবে। মুক্তির স্থখভোগের জন্য এই সময়। (প্রশ্ন) 
সমস্ত সংসারের এবং গ্রস্থকারের এই মত যে উহা হইতে কখন জন্ম ও মরণে আইসে 

না। (উত্তর) একথা! কখন হইতে পারে না' কারণ প্রথমতঃ জীবের সামর্থ্য ও 

শরীরাদি পদার্থ এবং সাধন পরিমিত ; স্তবতরাং উহার ফল কিরূপে অনম্ত হইতে 

পারে ? অনন্ত আনন্দ ভোগের উপযুক্ত জীবের অসীম সামর্য, কণ্ম এবং সাধন নাই, 
স্থতরাং অনন্ত স্থখতভোগ করিতে পারে না। যাহার সাধন অনিত্য, তাহার ফল নিত্য 

হইতে পারে না। অধিকন্তু যদি মুক্তি হইতে পুনরায় কেহই প্রত্যাগমন করতে ন। 
পারে তাহ। হইলে, সংসার উচ্ছেদ হওয়া অর্থাৎ জীবের নিঃশেষ হওয়া অবশ্বস্তাবী (প্রশ্ন) 
যত সংখ্যায় জীব মুক্ত হয়, ঈশ্বর তাবৎসংখ্যক নূতন জীব উৎপন্ন করিয়া সংসারে রাখেন 

বলিয়। নিঃশেষ হয় না। (উত্তর) এরূপ হইলে জীব অনিত্য হয়, কারণ যাহার 

উতুপন্তি হয়, তাহার নাশও অবশ্য হইয়া থাকে । আর তোমার মতানুসারে মুক্তি 

পাইয়াও বিনষ্ট হইলে মুক্তিও অনিত্য হয় এবং মুক্তিস্থানে অতিশয় জনতা ও আকীর্ণতা 

হইয়! পড়ে ; কারণ উক্তস্থলে আগম অধিক হইবে অগপচ ব্যয় বিছুই না! হইলে বুদ্ধির 
অস্ত থাকিবে না। পুনঃ দুঃখের অনুভব ব্যতিরেকে কিছুই স্থুখানুভব হইতে পারে না । 
কটু না থাকিলে কাহাকে ষধুর এবং মধুর না থাকিলে কাহাকে কটু কহা যাইবে ৯ কারণ 
এক স্বাদের এক রসের বিরুদ্ধ হইলেই উভয়ের পরীক্ষা হইতে পারে । কোন মনুষ্য যদি 
কেবল মিষ্ট দ্রব্যই পান ও ভোজন করে, তবে যে লোকে নানাবিধ রসের ভোগ করে, 
তাহার হ্যায় উহার সুখ হয়না । অপরম্ত যদি ঈশ্বর অন্তযুক্ত কর্মের অনস্ত ফল্ 
দেন তবে তীহার ম্যায়শীলত। নষ্ট হইয়া যায়। যে যতদূর ভার তুলিতে পারে 
তাহাকে তত ভার দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাধ্য । যেরূপ একমণ তার তুলিবার ক্ষমতা 
বিশিষ্ট লোকের মন্তকে দশমণ ভার অর্পণ করিলে, অর্পয়িতাঁর নিন্দা হয় তন্ত্রপ, 

অল্পজ্ঞ ও অল্পসামর্থ বিশিষ্ট জীবের প্রতি অনন্ত স্বখের ভার অর্পণ কর! ঈশ্বরের উচিত 

অছে। আর যদি পরমেশ্বর নূতন জীব উৎপন্ন করিতেন তাহা হইলে যে কারণ হইতে 
এ 



২৫০ গত্যার্থ প্রকাশ । 

উত্পন্ন হইবে উহার শেষ হইয়া যাইত । কারণ, যতই বৃহৎ ধনকোধ হউক না কেন 

যদ্দি, উহাতে কেবল ব্যয় থাকে এবং আয় না থাকে তাহা হইলে কখন না কখন উহা ক্ষয় 

পাণ্ড হইয়া নিঃশেষ হইবে । স্তরাং যুক্তি প্রাঞ্ড হওয়া এবং উহাপহইতে পুনরা- 

গমন করাই উত্তম এবং এরপ ব্যবস্থাই সঙ্গত । কেহ কি অল্ল সময়ের কারগার 

অপেক্ষা আজন্ম কারাগার অথবা ফাসি দণ্ড নিজের পক্ষে ভাল বলিয়! মনে করে ? 

যদি (যুক্তিস্থল ) হইতে পুনরাগমন না হইত তাহা হইলে আজন্ম কারাগারের সহিত 
ইহার এইমাত্র প্রভেদ যে সেশ্থলে পরিশ্রম করিতে হয় না। আর ব্রঙ্ষে লয় হওয়৷ এক 

প্রকার সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া! মৃত্যু প্রাপ্ত হওয়া সদৃশ । (প্রশ্ন) পরমেশ্বর যেরূপ নিত্মুক্ত 
এবং পূর্ণস্ুখী, জী৭ও তত্রপ নিত্যমুক্ত ও সখী থাকে ইহাতে কোন দোষ মাইসে না 
€ উত্তর) পরমেশ্বর অনন্ত সামর্থ, গুণ এবং কম্মবিশিষ্ট বলিয়া কখন অবিষ্ঠায় 

এবং দুঃখবন্ধনে পতিত হয়েন না কিন্তু জীব মুক্তি অবস্থায় শুদ্ধস্বরূপ হইয়া অল্পজ্ঞ এবং 

পরিমিত গুণ, কশ্মা ও স্বভাব বিশিষ্ট থাকে এবং কখন পরমেশ্বরের সদৃশ হয় না। 

(প্রশ্ন )যদি এরূপ হইল তবে মুক্তিও জন্ম মরণের তুল্য হয় সুতরাং ইহার জন্য 
শ্রম কর! বুথা । (উত্তর ) মুক্তি জন্মমরণের সদৃশ নহে। কারণ ৩৬০০০ ষটু ত্রিংশ 
সহল্র বার উৎপত্তি এবং প্রলয় হইতে যত সময় লাগে তঠতকাল পধ্যন্ত জীবদিগের 

মুক্তির আনন্দ অবস্থান কর! এবং ছুঃখভোগ নাকরাকি অল্প কথা 2 যখন অগ্ পান 
ভোজন করিয়াও কলা ক্ষুধার নুভব করিতে হয় তখন, উহার উপায় কেন করা! হয় ? 
যখন ক্ষুধা, তৃঝ্ণ, ক্ষুদ্রধন, রাজা, প্রতিষ্টা স্ত্রী এবং সস্তানাদি জন্য উপায় করা আবশ্যাক 
বোধ হয় তখন মুক্তির জন্য কেন না হইবে %গ যেরূপ মৃত্য অবশ্যন্তাবী হইলেও জিবনের 

উপায় করা যায়, তন্জরপ মুক্তি হইতে প্রত্যাগমন করতঃ পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিলেও 
উহার জন্য উপায় কর! অত্যাবশ্যক । (প্রশ্ন) মুক্তির সাধন কি? (উত্তর) কোন 
কোন সাধন ইতঃপূর্বেব লিখিত হইয়াছে পরম্থ, বিশেষ উপায় এই যে যুক্তির প্রার্থন! 
করিলে অর্থাু জীব মুক্ত হইতে চাহিলে যে সকল মিগ্য। ভাষণাদি পাপকর্থ্মের ফল দুঃখ 

উহা ত্যাগ করতঃ শ্খরূপফলদায়ী সত্যভাষণাদি ধরশ্্ীচবণ অবশ্য করিবে এবং দুঃখ 

খণ্ডন ও সখ প্রাপ্তির ইচ্ছা করিলে অধর্ ভাগ করিয়! ধর্খ্বের অনুষ্ঠান করিবে | 
কারণ ছুঃখের পাপা" এবং শ্রখের ধশ্মীচরণই মূল কাবণ। সতপুরুষের সহবাসে 

বিবেক লাভ করিলে অর্থাহ সচ্যাসত্য, ধর্শাদশ্ন এবং কর্তবাকর্কবোর নিশ্চষ অবশ্য 

করিবে ও ইচ্তাদিগকে পৃশ্কৃ পুগক্ জানিবে সং শবাবের অর্থাৎ ল্ীবের পঞ্চ কোষের 
বিবেচন করিবে । প্রথম বজনময়গ 5 ইসা ভুক্থ হইছে অস্থি পর্যন্ত সমুক্ষয় পৃথিবীময়। 

দ্বিতীয় «গ্াণনয়” শর্থাৎ পে “প্রাণ বায়ু শহির হইতে ভিভরে প্রবেশ করে ; “অপার 

যাহা ভিতর হইতে বহিনিংস্থত হয়; গসমান” যাহ! নাভিস্থ হওয়াতে সমস্ত শরীরে 
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রস সঞ্চার হয় ; এবং “উদ্ান” যাহ। দ্বারা কণ্ঠস্থ অল্প ও জল আকৃষ্ট হয় এবং বল ও 

পরাক্রম বৃদ্ধি পায়; এবং “ব্যান” যাহ! দ্বারা জীব সমস্ত শরীরের চেষ্টা আদি কার্য 

করে। তৃতীয় “মনোময়” ; ইহাতে মনের সহিত অহঙ্কার, বাক, পাদ, পানি, পায়ু এবং 

উপস্থ এই পঞ্চ কন্মেক্দ্িয় আছে। চতুর্থ “বিজ্ঞানময়” ইহাতে বুদ্ধি, চিত্ত, শ্রোত্রঃ 

সবক, নেত্র, জিব! ও নাসিক! এই পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্িয় আছে এবং ইহার দ্বারা জীব জ্ভানাদি 

ব্যবহার করে। পঞ্চম “আনন্দময়” কোষ । ইহাতে গ্রীতি, প্রসন্নতা, সল্লানন্দ, অধিকানন্দ 

আনন্দ এবং আধার কারণ স্বরূপ প্রকৃতি আছে। ইহাদিগকে পঞ্চকোষ কহা যায় 

এবং ইহা দ্বারাই জীব সকল প্রকারের কন্ম, উপাসনা এবং জ্ঞানাদি ব্যবহার করিয়। 

থাকে । অবস্থা তিন প্রকার । প্রথম “জাগ্রত”; দ্বিতীয় ন্বপ্ন” এবং তৃতীয় “নুযুপ্তি” 

শরীর তিন প্রকার আছে। প্রথম “স্থুল” শরীর যাহ। দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় "সৃন্মনশরার” ইহা 
পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্রিয়, পঞ্চ সৃঙ্ষাভৃত, মন এবং বুদ্ধি এই সপ্তদশ তন্বের সমষ্টি । জন্ম 
মরণেও এই সুক্ষ শরীর জীবের সহিত থাকে । ইহার দুই ভে আছে; প্রথম ভৌতিক 
অর্থাৎ যাহা সৃ্ষমভূতের অংশ হইতে উৎপন্ন হয়, এখং দ্বিতায় স্বাভাবিক অর্থাৎ যাহ! 
জীবের স্বাভাবিক গুণস্বরূপ ৷ এই দ্বিতীয় এবং ভৌতিক শরীর মুক্তি সময়েও থাকে এবং 

ইহ দ্বারাই জীব মুক্তিস্থথ ভোগ করে। তৃতীয় কারণ--শরার যাহাতে স্ুসুপ্তি 

অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রা হয়। ইহা প্রকৃতিরূপ বলিয়৷ সর্বত্র বিস্ু (ব্যাপক) এবং 

সকল জীবের পক্ষে এক প্রকার। চতুর্থ শরীরকে তুরীয়শরার কহে ; 

ইহাতে জাব সমাধিদ্বারা পরমাত্সমর আনন্দ ম্বকূপে মগ্ন হয়। এই সমাধি সংস্কার 

জগ্যু শুদ্ধ শরীরের পরাক্রম মুক্তির সময়েও যথাযোগ্য সাহায্য করে । জীব এই সকল 
কোষ এবং অবস্থ। হইতে পৃথক্। সকল অবস্থা হইতে জীব যে পৃথক্ তাহ! সকলেই 

বিদিত আছে। কারণ মৃত্যু হইলে সকলেই বলে যে জীব বহির্গত হইয়া গেল। এই 
গবকেই সকলের প্রেরক ও সকলের ধর্তা, সাক্ষী, কর্তা এবং ভোক্ত। কহা যায়। যদ্দি 

কেহ এরূপ বলে যেক্জাব্ কন্তা এব, ভোক্তা নহে, তাহ! হইলে তাহাকে অঞ্গানী এবং 

অবিবেকী বলিয়া জানিবে কারণ, জীব ব্যতিরেকে এ সমস্তই জড় পদার্থ এবং ইহাদিগের 

স্তখ ছুঃখভোগ অথব। পাপ পুণ্যের কর্তৃহ্ব হইতে পারে না। জীব ইহ!দিগের সম্থন্ধবশত 

পাপ পুণ্যের কর্তা এবং স্ুখছুঃখের ভোক্তা হইয়। থাকে । ১ম--যখন ইন্দ্রিয়াথ ্ষয়ে 

মন উন্দিয়গণের সহিত এবং আহা! মনের সহিত সংযুক্ত হঈযা প্রাণকে প্রেরণা করতঃ 

উত্কু্ট বা অপক্ুন্ট কার্ষো প্ররুস্ত কবে, তণনই উহা বচিমধি হইয়! পড়ে এবং সেই 

ফময়েই ভিতর হানে আনন্দ, উত্নাহ এবং নিযত।, এবং মদ কার্ধা বিয়ে ভখ, লক্ডা 

এবং শঙ্কা উৎপল হয়, উহা অন্যর্বামী পরনাম্ঘার শিক্ষা । যেকেহ এঈ শিক্ষার অনুকূল 
কার্য করে নেই মুক্তির জন্য সুখ প্রান্ত হয় এবং উহার ধিশরীতাচরণ করিলে বন্ধন জন্ত 
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দুঃখ ভোগ করে। দ্বিতীয় সাধন “বৈরাগায” অর্থাৎ বিবেক, বিবেচন! বিচার পৃর্ধ্বক 

সত্যাসত্য বুঝিয়া উহার মধ্য হইতে সত্যাচরণের গ্রহণ এবং অসত্যাচরণের ত্যাগ 

করাই বিবেক । পৃথিবী হইতে পরমেশ্বর পধ্যন্ত পদাথের গুণ, কণ্ম ও স্বভাব জানিয়া 

ঈশ্বরের অজ্ঞ! পালন রা এবং উপাসনার তশ্পর হওয়া, তাহার বিরুদ্ধাচরণ ন। কর! 

এবং হ্ৃষ্টি হইতে উপকর গ্রহণ করাকেই বিবেক কহে। ইহার পর তৃতীয় সাধন 

“যটক্ সম্পত্তি” অর্থাৎ ছয়প্রকারের কন্মানুষ্ঠান। প্রথম *শম” ; অর্থাৎ আপনার 
আত্মা ও অন্তঃকরণকে অধন্মাচরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়। সদ] ধন্মাচরণে প্রবৃত্ত রাখ! ! 

দ্বিতীয় “দম”; অর্থাং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়দিগক্কে এবং শরীরকে ব্যতিচারাদি মন্দ কার্য 
হইতে নিবৃত্ত করিয়া জিতেন্দ্িয়তাদি শুভ কার্যে প্রবৃত্ত রাখ! । তৃতীয় “উপরতি” ; 
অর্থাৎ দুক্ষদ্ীকারী পুরুষদিগের নিকট হইতে, স্র্বদ। দূরে থাকা । চতুর্থ “তিতিক্ষা” ; 
অর্থাৎ নিন্দা, স্তুতি, হানি, অথবা লাভ ষতই হউক না কেন, হর্ষ ও শোক ত্যাগ করিয়। 

সর্ববদ1 মুক্তি সাধনে প্রবৃত্ত থাকা । পঞ্চম “শ্রদ্ধা” ; অর্থাৎ বেদাদি সত্য শাস্ত্রে এবং 

এই সকল বিষয়ে পুর্ণ জ্ঞানী, বিদ্বান্ আগত এবং সত্যোপদেষ্টা মহাশয় দিগের বাক্যে 
বিশ্বাস করা। ষষ্ট “সমাধান”; অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা । এই ছয় মিলিয়৷ এক 
তৃতীয় “সাধন” কহা যায়। চতুর্থ “মুমুক্ষুহ্” ; যেমন ক্ষুধাতুর এবং ভূষ্তাতুরের অন্ন ও 

জল ব্যতিরেকে মন্য কিছুই ভাল লাগে ন। তদ্রপ, মুক্তি সাধন ব্যতিরেকে অন্য কিছুতেই 

প্রীতিলাভ না হওয়াকে মুযুক্ষু্ব কহে । এই চারি সাধনের পর চারি “অনুবন্ধ” হয়। 
অর্থাৎ সমস্ত সাধনের. পর কন্মানুফ্টান করিতে হয়। ইহার মধ্য প্রথমত: এই চারি 
সাধন যুক্ত পুরুষ হইলে সেই মোক্ষের অধিকারী হয়। দ্বিতীয় “সম্বন্ধ” ; অর্থাৎ 
্রহ্ধাপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি প্রতিপান্ত এবং বেদাদি শাস্ত্র প্রতিপাদক ; এই উভয়কে বথাবৎ 

বুঝিয়৷ পরস্পর অন্থিত ( একত্রিত করা )। তৃতীয় «বিষয়ী” ; অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রের 
প্রতিপাদনের বিষয় স্বরূপ ব্রন্গের প্রান্তিরপ বিষয় বিশিষ্ট পুরুষকে “বিষয়ী” কহে। চতুর্থ 
“প্রয়োজন” ; সমস্ত ছঃখের উপশমান্তে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া যুক্তিমখ লাভ করা। 

এই চারিকে অনুবন্ধ কাহ! তদনস্তুর শ্রবণ চতুষ্টয় সাধন যথা £__প্রথম “শ্রবণ” ; 
অর্থাৎ যখন কোন বিদ্বান উপদেশ প্রদান করিবেন তখন শান্তভাবে মনোযোগ পূর্বক 
তাহ শ্রবণ করা । বিশেষতঃ ব্রহ্মবিষ্ভ৷ শ্রবণে বিশেষ একাগ্রতা আবশ্যক, কারণ সমস্ত 

বিদ্ভার মধ্যে ইহা সূঙ্গম বিদ্যা। শ্রবণের পর (দ্বিতীয়) “মনন” ; অর্থাৎ একান্ত 

€ নির্জন ) প্রদেশে উপবেশন করতঃ শ্রুত উপদেশ বিচার করা । যে সকল বিষয়ে 
সন্দেহ হইবে উহা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবে এব শ্রবণের সময়ও উচিত বোধ হইলে 
বন্ত। এবং শ্রোত। উভয়ে জিজ্ঞাপাবাদ করিয়া সমাধান করিবে । তৃতীয় “নিদিধ্যাসন” ; 
অর্থাৎ শ্রবণের ও মননের বিষয় যখন নিঃদন্দেহ হইবে তখন সমাধিস্থ হই উক্ত 
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বিষয় দর্শন করিবে এবং বুঝিবে যে, যাহা শ্রুত এবং বিচারিত হইয়াছে উহা তক্রপ কি 

না? চৃতুর্থ “সাক্ষাৎকার” অর্থাৎ ধ্যানযোগ দ্বার! দর্শন করা । পদার্থের যেরূপ স্বরূপ, 
গুণ ও স্বভাব তশ্রুপ ঘথাবৎ জানাকেই শ্রবণ চত্ুষ্টয় কহে। তমোগুণ অর্থাৎ ক্রোধ, 
মলিনতা, আলস্য এবং রজোগুণ অর্থাৎ ঈর্ধ্যা, ছেষ, কাম অভিমান এবং বিক্ষেপ'দি 

দোষ হইতে পৃথক হইয়া সন্বগুণ অর্থাৎ শান্ত প্রকৃতি, পবিত্রতা, বিদ্যা এবং বিচারাদি 

গুণ ধারণ করিবে । ( মৈত্রী ) স্ুখীজনের উপর মিত্রতা করিবে, ( করুণ! ) দুঃখী জনের 

উপর দয়া করিবে, (যুদিতা ) পুণ্যাত্মাদর্শনে হরধিত হইবে এবং ( উপেক্ষা ) ছুষ্টাস্মা- 
দিগের উপর শ্রীতিভাব অথবা! বৈরভাব প্রদর্শন করিবে না। নুন্পক্ষে প্রতিদিন অন্ততঃ 

দুই ঘণ্টাকাঁল যাহাতে আন্তরিক মন আদি পদার্থের সাক্ষাৎকার হয় তজ্ন্য মুমুক্ষু 
অব») অবশ্য ধ্যান করিবে । দেখ, (জীব) চেতন স্বরূপ হওয়াতে উহা জ্ঞান 

স্বরূপ এবং মনের সাক্ষী স্বরূপ হয়। কারণ ষখন মন শান্ত বা চঞ্চল, আনন্দিত বা বিষ্ন 

হয় তখন উহাকে যথাবত দর্শন করে। ততক্রপ (জীব) ইন্দ্িয়দিগের ও প্রাণাদির 
জ্ঞাতা, পূর্ববদৃষ্টের স্মরণকর্তা, এককালে অনেক পদার্থের বেত্তা, ধারণ ও আঁকধণকর্তা | 
অথচ সকল হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত। পুথক্ না হইলে স্বতন্্রতাবে কর্ত। হইয়। 

ইহাদিগের প্রেরক এবং অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। 

অবিদ্যাইস্মিত। রাগ দেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ | 
যোগশাস্থে ২ পাদে। সুঃ৩॥ 

ইহার মধ্যে অবিদ্যার স্বরূপ কথিত হইয়াছে । পৃথক্ বর্তমান বুদ্ধিকে আত্মা! 

হইতে ভিন্ন জ্ঞান না করাকে অস্মিত। ; স্থখ বিষয়ে গ্রীতিকে রাগ; এবং ছুঃখে অগ্রী- 

তিকে দ্বেষ কহে। সকল প্রাণীরই এইরূপ ইচ্ছা হয় যে আমি সর্ধ্বদা শরীরস্থ 

থাকিব এবং কখন মৃত্যু প্রাপ্ত হইব না। এইরূপ স্ৃত্যুদ্ঃখ হইতে যে ত্রাস হয় 

তাহাকে অভিনিবেশ কহে। যোগাভাস এবং বিজ্জানদ্বারা এই পঞ্চ ক্রেশের খণ্ডন 

করতঃ ব্রদ্মকে প্রাপ্ত হইয়। মুক্তির পরমানন্দ ভোগ করা আব্ঃক। (প্রশ্ন) আপনি 
'যরূপ মুক্তি স্বীকার করেন একূপ অন্য কেহ স্বীকার করে না। দেখুন, জৈনগণ 

মোক্ষশিলায় অর্থাং শিবপুরে যাইয়৷ স্থিরভারে অবস্থান করাকে, শ্বীগ্রিয়ানগণ চতুর্থ 

স্বর্গে বিাহ, যুদ্ধ এবং গীতবাদ্যাদিও বস্ট্রাদি ধারণ দ্বারা আনন্দভোগ করাকে, মুসল- 

মানগণ সপ্তম স্বর্গকে, বামমার্গণ শ্রীপুরকে, শৈবগণ নৈলাসকে, বৈষ্বগণ বৈকুণ্টকে 

এবং গোকুলস্থ গোসাইগণ গোলকধামে গমন করতঃ উত্তম স্তর, অন্ন, পান, বস্ত্র, ও 

স্থানাদি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে অবস্থান করাকে মুক্তি মনে করিয়। থাকে। পৌরাণিকগণ 
€সালোক্য ) ঈশ্বরের লোকে নিবাস, (সানুজ্য ) কনিষ্টত্রাতার ম্যায় ঈশ্বরের সহিত 



২৫৪ পত্যার্থ প্রকাশ । 

অবস্থান করা, (সারূপ্য ) উপাসনীয় দেবতার আকৃতি নদৃশ আকারে পণ্ণিত হওয়া 

(সামীপ্য) সেবকের সদৃশ ঈশ্বরের সমীপে থাকা এবং (সাযুজ্য ) ঈশ্বরে সংযুক্ত হইয়! 

যাওয়া এই চারি ( পাচ ) প্রকার মুক্তি স্বীকার করেন । বেদান্তীর! ত্রন্দমে লয় হওয়াকে 

মোক্ষ বলিয়৷ থাকেন। ( উত্তর) দ্বাদশ .সমুল্লাসে জৈনদিগের, ত্রয়োদশে শ্রীপবি- 

রান দিগের এবং চতুর্দশে মুসলমানদিগের মুক্তিবিষয়ে বিশেষ করিয়৷ লিখিত হইবে । 

বামমার্গী লোক যে শ্রীপুরে যাইয়৷ লক্গমীসনৃশ স্ত্রী সম্ভোগ মস্ত ও মাংসাদি পান ও 
ভোজন এবং রঞ্গরাগাদি কর! শ্বীকার করেন উহাতে, ইহলোকের মপেক্ষা কিছুই 

বিশেষ নাই । মহাদেব এবং বিষ্ুঃ সদৃশ আকৃতি বিশিষ্ট পুরুষ-_ এবং পার্বতী এবং 
লগ্ষণা সদৃশ স্নীযুক্ত হইয়া আনন্দভোগ করার কথাও এইন্ধপ । তবে অত্রস্থ ধনাঢ্য 

রাজাদিগের অপেক্ষ। উহাতে এইমাত্র অধিক লিখিত আছে যে, সে স্থলে রোগ হইবে 

না এবং যৌবনাবস্থ। সর্বদা থাকিবে । উহাদিগের একথ। মিথ্যা জানিতে হইবে কারণ 

--যে স্থলেই ভোগ আছে সেই স্থলেই পোগ আছে এবং যেস্থলে রোগ আছে সে 

স্থলেই বুন্ধাবন্থ। হইয়া খাকে । পৌরাণিক্দগকে জিত্ভঞাসা করিতে হইবে যে ভাহা- 

দিগের যে চারি পাঁচ প্রকার মুক্তি মাছে উহা, কলমি, কাট,পতঙ্গ ও পশ্াদি সকলেই স্বত- 

সিদ্ধভাবে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কারণ যাবতীয় লোক ঈশ্বরের এবং সমস্ত জীবই 
ঈশ্বরে অবস্থিত; শ্তরাং “সালোক্য” মুক্তি অনায়াসেই লব্ধ রহিঞাছে। “সামাপ্য 

বিষয়ে বল! ষ'ইতে পারে বে ঈশ্বর সববত্র ব্যপ্ত বলিয়া--সকলেই তাহার সমীপস্থ ; 
স্থৃতরাং “সামীপা” মুক্তিও স্বতঃসিদ্ধ। প্পানুজ” বিষয়ে বলা যাইতে পারে যে, জীৰ 

ঈশ্বর অপেক্ষা সব্বপ্রকারে ক্ষুদ্রতর এবং চেতন বলিয়। ম্বভাখতঃই তাহার বন্ধুবৎ ; 

স্তরাং "সানুজ্য” মুক্তিও প্রযত্ব ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয়। জীব সকল সণবব্যাপক 
পরমাত্মার ব্যাপ্য বলিয়৷ হাহার সহিত সংঘুক্তও আছে; সুতরাং সাধুজ্য মুক্তিও স্বতঃ- 
দিদ্ধ। অপরস্ত যে মন্য সাধারণ নাস্তিকগন মৃত্যুর পর তনত্বের সহিত তত্বের মিলন 
হওয়াকে পরমমুক্তি মনে করে, উহ! কুকুর এবং গর্দভগণও প্রাপ্ত হইয়। থাকে । এ 

সকল মুক্ত নহে, বরং একপ্রকার বদ্ধন। কারণই হার! শিবপুরের মোক্গশিলার, 

সপ্তম স্বর্গের, শ্রীপুরের, কেলাসের, বৈকুণ্টের এবং গোলোকের এক দেশের স্থান- 

বিশেষকে ( মুক্তিস্থান ) মনে করেন এবং তশ্তৎস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মুক্তিচ্ছেদ 
হয়। সতএব যেমন দ্বাদশ প্রস্তরের শর্থাৎ (কোন নাগরীয় সামা বা পরিধিকে দ্বাদশ 

পাথর থলে অনুবাদক | গুচের মপো পৃষ্টিবন্ধ হয় ভদ্রপ ইহাও একপ্রকার বন্ধন হইল । 
মুক্তি তাঙ্গাকেই বল! গায় খে অবন্থাঘ ইচ্ছ।নুসাবে গে সকল স্থানে ব্চিরণ করিতে পারে, 

কোথাও শ্রাতবদ্ধ হয় না, এবং ভয়, শখ! অথন। দুঃখ হয় না। জনম্মকে উৎপত্তি, এবং 

বুহাকে লয় কহে। যখাসময়ে জন্মগ্রহণ হইয়া থাকে । (ওরশ) জম্মকি এক 



নবম সমুলাস । ২৫৫ 

অথবা অনেক ? (উত্তর) অনেক । (প্রশ্ন) ধদি অনেক হইল তবে পূর্বজন্ম এবং 
সৃত্যুর বিষয় কেন স্মরণ হয় না? (উত্তর ) জীব অল্পচ্ছ বলিয়৷ এবং ত্রিকালদর্শী নহে 
বলিয়। দ্মরণ থাকে না এবং যে মনের দ্বাবা জ্ঞানোদধ হয় উহাও এক সময়ে ছুইপ্রকার 
জ্ঞান লাভ করিতে পারে ন। ৷ পূর্র্বজন্মের কথা তো দুরে থাকুক, এই দেহেই যখন জীব 

গর্ভে ছিল. শরীর নিশ্র্িত হইয়াছিল, পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত 
যে যে ঘটনা হইয়াছিল, উহার কেন স্মরণ করিতে পারা যায় না ? জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন 
অবস্থায় অনেক, বাবহার প্রত্যক্ষ করতঃ যখন স্থৃযুক্তি অর্থ।ৎ গাট নিদ্রা! হয়, তখন কেন 
জাগ্রতাদি ব্যবহার স্মরণ করিতে পার! যায় না? আর যদি তোমাকে কেহ জিজ্ঞাস 

করে যে দ্বাদশ বংসর পূর্বের ত্রয়ে'দশ বৎসরের পঞ্চম মাসের নবম দিনে দশ ঘটিকার 

প্রথম মিনিটে তুমি কি করিয়াছিলে ? তোমার মুখ, হৃত্ত, কর্ণ, নেত্র ও শরীর কোন্ 
দিকে এবং কিবূপে ছিল % এবং মনে কিরূপ বিচার করিকেভিলে 2 তখন তুমি নিরুত্তব 
হইবে। যখন এই শরীরের এই অবস্থা, তখন পুর্ণনজন্মের বিষয় স্মরণ সম্বন্ধে আশ! 
কর। কেবল বালকবমাত্র ৷ অধিকন্তু উনা স্মরণ হয় না বলিয়াই জীন সুখী রহিয়াছে, 

নচেৎ সকল জন্মের দুঃখ স্মরণ করতঃ দুঃখিত হইয়া মরি! যাইত। কেহ পুর্বব এবং 

ভবিষ্যৎ জন্মের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিলেও জানিতে পারে না; কারণ জীবের জ্ঞান 

এবং স্বরূপ অল্লপ। এ সমস্ত ঈশ্বরের জানিবার উপযুক্ত, জীবের নহে। (প্রশ্ন) যখন 

জীবের পূর্ব জ্ঞান হয় না এবং ঈশ্বর উহাকে দণ্ড দেন তখন, জীবের সংশোধন হইতে 

পারে না; কারণ ঘদ্দি উহার এরূপ জ্ঞান হইত যে আমি এতাদৃশ কাধ্য করিয়াছি এবং 
তাহার এই ফল হইতেছে, তাহ হইলেই জীব পাপকর্্মা হইতে রক্ষা পাইত। (উত্তর ) 

তুমি কয় প্রাকারজ্ঞান স্বীকার কর? (প্রশ্ন) প্রতাক্ষাদি প্রমাণদ্বারা আট প্রকার। 

( উত্তর ) তাহ! হইলে তুমি জন্ম হইতে সময়ে সময়ে রাজ্য. ধন, বুদ্ধি বিষ্া, দরিদ্র, 

নির্ুদ্ধি, এবং যুর্খতা আদি দেখিয়! কেন পূর্ববজন্মের জ্জান করিতেছ না? যেরূপ একজন 

£ব্স্ত ও একজন অবৈস্কা এই উভয়ের মধ্যে বৈদ্ত কোন রোগ হইলে তাহার নিদান 

অর্থাৎ কারণ বুঝিতে পারে, অবিদ্বানে তাঁনা পারে না। বৈদ্য বৈষ্থকবিদ্া পড়িয়াছে 

এব* অন্যে চাহ! পড়ে নাই । পরন্ত জুরাদিরোগ হলে আবিষ্ভও এই পর্যান্ত বুঝিতে 

পারে যে, তাহ দ্বারা কোন মপথ্য হইয়াছে এবং সেই জন্য এই রোগ হইয়াছে 

তদ্রুপ এই জগতের মধ্যে বিচিত্র সখ ও দুঃখের হ্থাস ও বুদ্ধি দেখিঘা কেন পুর্ববজন্মের 
অনুমান দ্বারা জ্ঞান করিতে পার না? পুর্বভল্ম না মানিলে পরমেশ্বর পক্ষপাতী হইয়া 

পড়েন কারণ পাপ বাতিরেকে দারিদ্যাদি দুঃখ এবং পুর্ব বঞ্চিত পুণ্য বাতিরেকে রাঙ্গা, 

ধনাঢযতা এবং হুবুদ্ধিত1 ( মন্ুব্যকে ) কেন দিলেন 2 আর পুর্ববজন্মের পাপ ও পুযানু- 
সারে দুঃখ সুখ প্রদান করেন এরূপ হইলে পরমেশ্বর যথোক্তরূপ ন্যায়কানী হইয়! 
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থাকেন। (প্রশ্ন ) এক জন্ম হইলেও পরমেশ্বর ম্যায়কারী হইতে পারেন । যেরূপ 

সর্বেবোপরিস্থ রাজা যাহ। করেন তাহ্যই ন্যায় । যেরূপ উদ্যানপালক আপনার উদ্ভানে 

ক্ষুপ্র এবং বৃহৎ বৃক্ষ রোপণ করে কোনও বৃক্ষ কর্তন করে, ফোনও বৃক্ষ উন্মুলিত করে 
এবং কোনও বৃক্ষ রক্ষা ও বদ্ধন করে তন্রপ, তিনি ইচ্ছানুসারে যাহার যে বস্তু তাহার 

জন্য সেই বস্তই রাখিয়া দেন; তাহার উপর কেহই অন্ত ম্যায়কারী নাই যে তাহাকে 

দণ্ড দিতে সমর্থ হয় এবং তিনি কাহারও নিকট ভীত হয়েন না। (উত্তর) পরমেশ্বর 

ন্যায় করিতে ইচ্ছা করেন ও তদনুসারে অনুষ্ঠান করেন এবং কখনও অন্যায় করেন ন। 
বলিয়াই তিনি পৃজনীয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ । যে ম্যায়বিরুদ্ধ কার্ধ্যকারী সে ঈশ্বর হইতে 

পারে না। উদ্ভানপালক যেরূপ যুক্তি ব্যতিরেকে মার্গে অথবা অনুপযুক্তস্থানে বুক্ষ 

রোপণ করিলে, কর্তনের অনুপযুক্ত বৃক্ষ কর্তন করিলে এবং অযোগ্যের বদ্ধন ও 

যোগ্যের অবদ্ধন করিলে দোষী হয় তজ্রপ, কারণ ব্যতিরেকে কাধ্য করিলে ঈশ্বরে 

দোষ আইসে। পরমেশ্বরের পক্ষে স্তায়যুক্ত কার্যযই অবশ্ঠু কর্তব্য ; কারণ তিনি স্বভাবতঃ 

পবিত্র এবং হ্যায়কারী ৷ উম্মত্তের তুল্য কাধ্য করিলে ( তিনি ) জগঠের কোন শ্রেষ্ঠ 
স্যায়াধীশ অপেক্ষাও ন্যুন এবং অপ্রতিষ্ঠিত হয়েন। এ জগতেও যোগ্যতানুসারে উত্তম 
কার্য্য (না করিলে) ও প্রতিষ্ঠাদান করিলে এবং দুক্ধাধ্য না করিলেও দণ্ড প্রদান 

করিলে প্রতিষ্ঠা ও দণ্ড দাতা কি অগপ্রতিষ্ঠিত ব। নিন্দনীয় হয়েন না! এইজন্য ঈশ্বর 
অন্যায় করেন না এবং এই জন্য কিছু হইতেই ভীত হয়েন না। (প্রশ্ন) পরমাস্মা 
প্রথমেই যাহাকে যাহ। দেওয়। বিচার ন্রিয়াছেন তাহা দান করেন এবং যাহা কর! 

উচিত বিবেচন। করিয়াছেন তাহাই করেন । (উত্তর) তাহার বিচার জীবদিগের 

কন্মামুসারে হইয়! থাকে অন্যরূপ হয় না । অন্যথা হইলে তিনিই অপরাধী এবং অন্যায়- 

কারী হয়েন। (প্রশ্ন ) ছোট এবং বড়লোকের সুখ ও ছুঃখ একরূপ; বড়লোকের বড় 

চিন্তা ছোটলোকের ছোট চিন্ত।। যেরূপ কোন ধনীর লঙ্গ টাকার জন্য 
রাজদ্বারে বিবাদ হইলে, তিনি গৃহ হইতে পাল্ধীর উপর বদিয়া গ্রীত্ষকালে 
আদালতে গমন করেন। বাজারে তাহাকে যাইতে দেখিয়া অজ্ঞানী লোকে বলে 

ষে পাপ ও পুণ্যের ফল দেখ, কেহ পাঙ্কীর উপর আনন্দে বসিয়। মাছে আর কেহ 

জুতা না পরিয়া উপর হইতে এবং নীচে হইতে উত্তপ্ত হইয়া পাস্কী বহন করিয়া লইয়! 

যাইতেছে । পরস্ত বুদ্ধিমান লোক বুঝিতে পারেন যে আদালত যত নিকটবর্তাঁ হয় 
ধশীর ও শত অধক শোক এবং সন্দেহ বুদ্ধি হইতে থাকে তজ্জন্য বাহকদিগের আনন্দ 

বৃঙ্ধি হয়। আদালতে উপস্থিত হইয়া ধনী মহাশয় ইতস্ততঃ যাইবার চিন্তা করিতে 
থাকেন। কখন মনে করেন ষে প্রভ্দবাকের ( উকীলের ) কাছে যাইব, কখন 

বা মনে করেন যে সেরেস্তাদারের নিকট যাইব, অদ্য হারিয়াছ্ি অথবা গ্রিতিয়াছি 
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ইত্যাদি সন্দেহে ক্লিষ্ট হয়েন। এদিকে বাহকগণ তাম্রকুট সেবন করতঃ পরস্পর কথোপ- 

কথন করিয়! প্রসন্ন হইয়া অবশেষে আনন্দে নিদ্রানুভব করে। জয় হইলে কিছু, 

স্থখ হয় বটে কিস্তু পরাজয় হইলে ধনী মহাশয় ভুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়েন কিন্ত 
বাহুকগণ যেরূপ ছিল তক্রপই থাকে । এইরূপ রাজার স্থন্দর ও কোমল শয্যায় শয়ান, 

করিলেও শীত্ত্র নিদ্রামুভব হয় ন1 কিন্তু শ্রমজীবী লোক লোগ্র, প্রস্তর, ও স্বৃত্তিকাময়, 
উচ্চ ও নীচ স্থলে শয়ন করিয়! শীঘ্রই নিপ্রান্থুভব করে। এইরূপ সর্বত্র বুঝিতে 

হইবে। (উত্তর ) ইহা! অভ্ভানীর কথা বুঝিতে হইবে । কোন ধনীকে বাহকের কাধ্য 

করিতে বলিলে মে কখন বাহক হইতে ইচ্ছ। করে না, কিস্তু বাহক ধনী হইতে ইচ্ছা 

করে। স্থখ, এবং ছুঃখ সমান হইলে, নিজের নিঙ্জের অবস্থা ত্যাগ করিয়া কেহই 

নীচ বা উচ্চ হইতে (কেন) ইচ্ছা করে ন|? দেখা যায় একজন বিদ্বান পুণ্যাত্ঝা 

এবং শ্রীমান্ রাজ! হই] রাজমহিষীর গর্ভে আগমন করে এবং আর একজন মহাদরিদ্র 

ঘাসকর্তকের স্ত্রীর গর্ভে আইসে। একের গর্ভ হইতে সর্ব্বপ্রকারে স্থখ হয় এবং 
অপরের সর্বপ্রকারে দুঃখ হইয়। থাকে । এক জন যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন, 

সুগন্ধযুস্ত জলে সান, যুক্তিপূর্ববক নাড়ীচ্ছেদন এবং দ্ুপ্ধপানাদি প্রাপ্ত হয় এবং যখন 

ছুগ্ধ পান ইচ্ছা করে তখন মিত্রী প্রভৃতি মিশ্রিত হুগ্ধ যথেষ্ট লাভ করে । উহাকে 
প্রসন্ন রাখিবার জন্য সেবক ভূতা, ক্রীড়নক, এবং শকটাদি রাখা! হয় এবং উত্তম স্থানে 

রাখিয়া আদর করাতে উহার আনন্দ হইয়। থাকে । অপরের জন্ম বনে হয়, উহার 

সনের জন্য জলও মিলে না এবং সে যখন হুপ্ধ পান করিতে চাহে তখন হুগ্ধের 

পরিবর্তে মুষ্ট্যাঘাত ও চপেটাঘাত দ্বার প্রহার কর! হয় আর সে অত্যন্ত আর্তন্বরে 
রোদন করে, অথচ কেহ জিজ্ঞাসাও করে না ইত্যাদি । জীবদিগের পাপপুণ্য বাতিরেকে 
স্থখ এবং ছুঃখ হইলে পরমেশ্বরের উপর দোষ আইসে। অধিকস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান 
ব্যতিরেকেও সখ ও ছুঃখ প্রাপ্তি হয় তাহ! হইলে পরে স্বর্গ ও নরকও হওয়া সন্ভবে না ) 
কারণ পরমেশ্বর যেরূপ এক্ষণে কর্ম্মব্যতিরেকে সখ ও দুঃখ দিয়াছেন স্বহ্যুর পরও তন্ধপ 
যাহাকে ইচ্ছা স্বর্গে অধবা নরকে প্রেরণ করিবেন। এক্ূুপ হইলে সকল ভ্বীব 

অধর্মযুক্ত হইয়া পড়িবে । তাহারা ধশ্ম কেন করিবে? কারণ ধর্মের ফল লাভ 

সম্বন্ধে সন্দেহ হইবে । “সমস্ত পরমেশ্বরের আয়ত্ত, তাহার যেব্প প্রসন্নতা হইকে 
তিনি সেইরূপ করিবেন” এরূপ হইলে পাপকন্মে ভয় হইবে ন! এবং সংসারে পাপের 

বৃদ্ধি ও ধর্মের ক্ষয় হইয়া যাইবে । এই সকল হেতু বশতঃ পূর্ববজন্মের পুণ্য ও 
পাপ অনুসারে বর্তমান জন্ম এবং বর্তমান ও পূর্ববজন্মের কর্মথামুসারে ভবিষাৎ জন্ম 

হইয়া থাকে । (প্রশ্ন) মনুষ্য এবং অন্য পশ্ব:দির শরীরে জীব কি একন্ধপ মথব 

সির ভিন্ন জাতীয়? (উত্তর) জীব এককরপই ; পরম্ক পাপ ও পুণোর যোগানুসারে 
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মলিন এবং পবিত্রতা হইয়। থাকে! (প্রশ্ন) মন্ুযোর জীব পশ্বাদির শরীরে, পশ্বাদি 

জীব মনুষ্যাদি শরীরে, স্ত্রীর জীব পুরুষের শরীরে এবং পুরুষের জীব স্ত্রীর শরীরে 

আইসে এবং যায় কি না? (উত্তর) হা, আইসে এবং যায়। কারণ, যখন পাপের 

বৃদ্ধি হয় এবং পুণ্যের হ্বাস হয়, তখন মনুষ্যের জীব পশ্বাদি নীচ শরার প্রাপ্ত হয়; 

যখন ধর্মী অধিক হয় ও অধন্ম নুন হয় তখন দেব অর্থাৎ বিদ্বান শরীর লাত হয় 
এবং যখন পুণ্য ও পাপ সমান হয় তখন সাধারণ মনুষ্য জন্ম হইয়া থাকে । ইহার 

অধ্যে ও পুণ্য পাপ উত্তম, মধাম অথব! নিকৃষ্ট হইলে মনুষ্যাদির মধ্যেও উত্তম, মধ্যম এবং 

নিকৃষ্ট শরীরাদি সামগ্রীবিশিষ্ট হইয়! থাকে । অধিক পাপের ফল পশ্বাদির শরীরে ভোগ 
হইয়া যখন পুনরায় পাপ পুণ্য তুল্য হয় তখন মনুষ্যশরীরে আইসে এবং পুণ্যের ফল 
ভোগ করতঃ পুনবর্বার মধান্থ মন্বষ্যশরীরে আইসে। শরীর হইশে নির্গত হওয়ার 
নাম “মৃত্যু” এবং শরীরের সহিত সংযোগ হওয়ার নাম “জন্ম” | যখন শরীর ত্যাগ করে 
তঞখ্চন যমালয় অর্থাৎ আকাশস্থ বায়ু মধ্যে অবস্থান করে । কারণ বেদে “যমেন বায়ুন।” 

এই লিখিত আছে; স্থৃতরাং যম বায়ুর একটি নাম এবং গরুড় পুরাণের কল্লিত বম 
নহে । ইহার বিশেষ খণ্ডন ও মণ্ডন একাদশ সমুল্লাসে লিখিত হইবে। তগপশ্চাৎ 
খণ্মরাজ অর্থাৎ পরমেশ্বর উক্ত জীবকে পাপপুণ্যানুসারে জন্ম দেন। উহা বায়: 
অন্ন, জল অথবা শরীরের ছিদ্রদ্বারা ঈশ্বরের প্রেরণা বশত; অপরের :শরীরে প্রবিষ্ট 
হুয় এবং প্রবিষ্ট হইয়! ক্রমশ: বীর্যে গমন করে, গর্ভে অবস্থান করে এবং শরীর 

থারণ করিয়। বহির্গত হয়। কর্্প যদি সত্ীশরীর ধারণ করিবার যোগা হয় তবে 

স্্রীশরীরে এবং পুরুষশরীর ধারণ করিবার যোগ! হুইলে পুরুষশরীরে প্রবেশ করে। 
গর্ভশ্মিতি সময়ে স্ত্রী-পুরুষের শরীর সম্বন্ধের পর রজোবীর্ষ্য তুল্য হইলে নপুংসক হয়। 
জীব এইরূপ নানাবিধ জন্ম ও মরণে তাবগুকাল পর্যন্ত পতিত থাকে যাবৎ উত্তম 

কম্মন, উপাসনা ও জ্ঞান সাধন করতঃ মুক্তি প্রাপ্তি না হয়। কারণ উত্তম কণ্মাদির 
অনুষ্ঠানে মনুষ্যমধ্যে উত্তম জন্ম হয় এবং মুক্তি হইলে মহাকল্প পর্য্যস্ত জন্ম ও 
স্বত্যুতুঃখ রহিত হইয়! সানন্দে অবস্থান করে । (প্রশ্ন) একজন্মে সথবা অনেক 

জন্যে মুক্তি হয়? ( উত্তর ) অনেক জশ্মে। কারণ :-. 

ভিগ্তে হদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। 
্ষীয়ন্তে চান্ত কর্মাণি তশ্মিন্ দৃষ্টে পরাইবরে ॥ 

স্বগুক ২। খই ২ ॥ ম২৮। 
যখন জীবের জদয়স্ছ আবিষ্যা ও তাভানলূপ গলি ছিল হয়, যখন সকল সংশয়ের 

খান হয় এল ছু্ষশ্টের ক্ষয়হয়' তখনই ভীন সেই পরমান্থায় অর্থাং ধিনি 



'নবম লমুল্লাস। ২৫৯. 

আপনার আত্মার ভিতরে বা বাহিরে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন তীহাতে নিবাস করে । 

(প্রশ্ন ) মুক্তির অবস্থায় জীব কি পরমেশ্বরে মিলিত হয় অথবা! পৃথক্ থাকে £ 

( উত্তর ) পৃথক থাকে । কারণ মিলিত হইলে কে মুক্তিন্থখ ভোগ করিবে? এবং 
মুক্তির যাবতীয় সাধন নিক্ষল হইয়। যাইবে । উক্ত ঘটনাকে মুক্তি বল! যাইতে 

পারে না, কিন্তু উহ! জীবের প্রলয় এইরূপ বুঝিতে হইবে । যে জীব পরমেশ্বরের 

আডজ্ঞ। পালন, উত্তম কন্মনুষ্ঠান, সংসঙ্গ যোগাভ্যাস এবং পূর্বোক্ত সমস্ত সাধন 

করে সেই মুক্তিলাভ করে। 

সত্যৎ জ্ঞানমনন্তৎ ব্রহ্ম যোবেদ নিহিতং গুহায়াৎ 
পরমেব্যোমন্। সোহশ্র.তে সর্ববান্ কামান্ রি ব্রহ্মণ! 

বিপশ্চিতেতি ॥ তৈত্তিরী আনন্দবঃ | অন্নুৎ ১ 

যে জীবাত্ু। আপনার বুদ্ধিতে এবং আত্মাতে স্থিত সন্যজ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ- 
স্বক্ূপ পরমাত্মাকে জানে সেই উক্ত ব্যাপকরূপ ব্রক্ষে স্থিত হইয়৷ উক্ত “বিপশ্চিৎ” 

অর্থ, অনস্তবিস্ভাযুক্ত ব্রন্মে স্থিত হইয়া সর্ব কাম প্রাপ্ত হয়! অর্থাৎ যে যে. 
আনন্দ কামন| করে সেই সেই আনন্দ প্রাপ্ত হয় এবং ইহাকেই মুক্তি কছে। (প্রশ্ন), 
শরখর ব্যতিরেকে যেরূপ সাংসারিক স্তবখ ভোগ হইতে পারে ন৷ তক্রপ মুক্তির 

অবস্থায়ও শরীর ব্যতিরেকে কিরূপে আনন্দ ভোগ হইতে পারে 2 (উত্তর) ইহার 

মীমাংসা! পূর্বেধ কথিত হইয়াছে । এক্ষণে আরও শ্রবণ কর। জীবাক্ম! যেমন, 

শরীরের আধারে সাংসারিক স্থখ ভোগ করে তজ্ধপ পরমেশ্বরের আধারে মুক্তির 

আনন্দ ভোগ করে । উক্ত মুক্ত জীব অনন্তব্যাপক ব্রন্ষে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, শুদ্ধ 
জ্ঞানদ্বার। সমস্ত স্ষ্টি দর্শন করে, অন্য মুক্ত জীবের সহিত মিলিত হয়, স্থা্টিবিন্তার 
ক্রমানুসারে দর্শন করতঃ সমস্ত লোক ও লোকাস্তরে অর্থাৎ যাহ! মনুষ্যে দেখিতে পায় 
এবং যাহ! পায় না ততসমুদয়ে বিচরণ করে এবং উহাদিগের জ্ঞানের অভিমুখীন সমস্ত 

পদার্থ ই দর্শন করে । জ্ঞান যতই অধিক হইবে উহার ততই অধিক আনন্দ হইয়! থাকে । 

মুক্তির অবস্থায় জীবাত্মা নিশ্মীল এবং পুর্ণজ্ঞানী হওয়।তে উবার সমস্ত সপ্গিহিত পদার্থের 
যাব জ্ঞান ( লাভ ) হয় এবং উক্ত স্ুখবিশেষের নাম নে ও বিষয় তৃষ্ণায় আসক্ত 

ভইয়। দুঃখবিণেষ ভোগ করাকে নরক কহে। পম্বঃ” ইহা সুখের নাম ; স্বঃ সুখং 

গচ্ছতি যস্মিন্ স ন্বর্গই,” “ছতো। বিপরীতো জরি; নরক ইতি”; সাংসারিক স্থখকে 
সমান্ত স্বর্গ এবং পরমেশ্বর প্রাপ্তি নিবন্ধন মানন্দকে বিশেষ ন্বর্গ কহে। সকল জীব 

স্বভাব*ঃ সুখ প্রাপ্তির ইচ্ছা করে এবং ছুঃখ হইতে বিষুল্ত হইবার কামনা করে॥ 

পরস্ত যতকাল ধশ্মানুষ্ঠান না করিবে এবং পাপানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত না হইবে 



সই ৬৩ সত্যার্থ প্রকাশ | 

তাবৎকাল উহ্াদিগের স্থুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখ খণ্ডন হইবে না) কারণ যাহার কারণ 

'অর্থাৎ মূল থাকে তাহা কখনই নষ্ট হয় না যেমন £__ 

ছিন্নে মূলে রক্ষে। নশ্টতি তথা পাপে ক্ষীণে ছুঃখং নশ্যতি ॥ 
মূল ছিন্ন হইলে যেরপ বৃক্ষ নষ্ট হয়, তন্রপ পাপের খগুন হইলে দুঃখ নষ্ট হয়। 

দেখ মনুস্থৃতিতে পাপ ও পুণ্যের বন্ুপ্রকার গতি উল্লিখিত আছে £__ 

মাননৎ মনসৈবায়মুপভূঙ ক্তে শুভাহশুভম্ । 
বাচা বাচাকৃতৎকর্খ কায়েনৈব চ কায়িকম্ ॥ ১॥ 
শরীরজৈঃ কর্মদোষৈর্ধাতি স্থাবরতাৎ নরঃ | 
বাচিকৈঃ পক্ষিম্থগতাৎ মানসৈরন্ত্াজাতিতাম্ ॥২। 
যো যদদৈষাৎ গুণোদেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে। 
স তদা তদগুণপ্রায়ং তৎ করোতি শরীরিণম ॥ ৩॥ 
সত্বৎ জ্ঞানৎ তমোহজ্ঞানৎ রাগদ্ধেষৌ রজঃ ম্মৃতমূ্। 
এতদ্ ব্যাপ্তিমদেতেষাম্ সর্বভূতাশ্রিতৎ বপুঃ ॥ ৪॥ 
তত্র বংস্রীতিসংযুক্তৎ কিঞ্চ্দাত্বনি লক্ষয়েৎ। 
প্রশান্তমিব শুদ্ধীভং সত্ব তদ্ুপধারয়েৎ ॥ ৫ ॥ 
যত্ত, ছুঃখসমাধুক্তমশ্রীতিকরমাত্বনঃ। 
তদ্রজোব প্রতিয়ৎ বিদ্যাৎ সততৎ হারি দেহিনান্ ॥ ৬ 
যত্ত স্যান্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াজ্বকম.। 
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ৎ তমস্তদুপধারয়েৎ ॥ ৭ ॥ 
ব্রয়াণামপি চৈতেষাৎ গুণানাৎ যঃ ফলোদয়ঃ। 
অগ্ঠ্যো মধ্যে জঘন্যশ্চ তৎ প্রবক্ষ্যা ম্যশেবতঃ ॥ ৮ ॥ 

বেদাভ্যাসম্তপোজ্ঞানং শৌচমিক্ড্রিয়নিগ্রহঃ | 
ধর্মক্রিয়াত্মচিন্ত। চ সার্তিকৎ গুণলক্ষণম্ ॥ ৯ ॥ 
আরম্তরুচিতাইধৈর্যমসৎকার্যপরিগ্রহঃ | 
বিষয়ৌপসেন। চাজত্রৎ রাজসহ গুণলক্ষণম_॥ ১০ ॥ 



ৃ নবম সমুল্লাস |. ২৬১ 

লোভঃ স্বপ্রোধৃতিঃক্রোর্ধ্যং নাস্তিকাৎ ভিন্নবৃত্তিতা। 
যাচিফ্তা প্রমাদশ্চ তামসৎ গুণলক্ষণম ॥১১। 
যৎ কর্ম কত্ত! কুর্বংশ্চ করিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি। . 
তজ জ্ঞেয়ং বিদ্ষা সর্থৎ তামসৎ গুণলক্ষণম._ ॥ ১২ ॥ 
যেনান্মিন্ কর্মণী লোকে খ্যাতিমিচ্ছতি পুফলাম. | 
ন চ শোচত্যসম্পত্তৌ তথ্ধিজ্ঞেয়ং তু রাজসম. ॥১৩। 
যৎ সর্ধেণেচ্ছতি ভ্ভাতুৎ যন্ত্র লজ্জতি চাচরন্ । 
যেন ত্যুস্ততি চাত্বাস্ত তৎ সত্বগুণলক্ষণম. ॥ ১৪ ॥ 
তমসো লক্ষণং কামো৷ রজসন্ত্র্থ উচ্তে। 
সত্ত্য লক্ষণৎ ধর্মঃ শ্রৈষ্ঠ্যমেষাৎ যথোত্বরম,॥ ১৫। 
মনুঃ। অঃ ১২ ॥ শ্লোঃ ৮৯ । ২৫--৬৩।৩৫৩৮। 

অর্থাৎ মনুষ্য এইরূপে শ্রেষ্ঠ, মধাম ও নিকৃষ্ট স্সভাব জানিয়। স্বয়ং উত্তম স্বভাব 
গ্রহণ এবং মধ্যমও নিকৃষ্ট স্বভাব ত্যাগ করিবে । ইহাঁও নিশ্চয় জানিবে যে জীব 

মনদ্বারা শুভ অথবা অশুভ কার্য করিলে তাহা মনদ্বারা; বাক্যন্ধারা করিলে বাক্- 

শক্তিবারা এবং শরীর দ্বারা করিলে শরীর দ্বারা ভোগ করে, অর্থাৎ হৃখ ও দুঃখ ভোগ 

করে ।১। যে লোক শরীর দ্বার! চৌধ্য, পরদার গমন, এবং শ্রেষ্ঠ লোকদিগের বিনাশ 
প্রভৃতি দুঙ্ষম্্ করে, তাহার বুক্ষাি স্থাবর জম্ম হয়, বাক্যদ্বার৷ পাপকণ্ম করিলে পক্ষী 

ও মৃগাদি জম্ম হয়; এবং মনদ্বার! দু্ষম্নম করিলে চাগালাদি শরীর লাভ করে (২)। 

যে গুণ যে জীবের দেহে অধিক ভাবে বিস্মান থাকে সেই গুণ উহাকে আপনার 

সদৃশ করিয়া দেয় (৩)। আত্মার জ্ভান হইলে সত্বগুণ, অভ্ভ্ধান হইলে তমৌগুণ এবং 

রাগ ও দ্বেব হইলে রজোগুণ জানিতে হইবে । প্রকৃতির এই তিন গুণ সমস্ত 
সাংসারিক পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া আছে (৪) এবিষয়ে এইব্ধপ বিবেচনা কর, 
আবশ্টক যে যখন মাত্মায় প্রসম্ত থাকে এবং মন প্রসন্ন ও প্রশাস্তের ন্যায় শুদ্ধ, 

্ানযুক্ত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে সে সত্বগুণ প্রধান রহয়াছে এবং রজোগুণ 

অপ্রপান রহিয়াছে (৫)1 যখন আত্মা এবং মন ছুঃখসংযুক্ত ও প্রসন্নতা শুন্ধ 

হইয়া বিষয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে রত রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে ষে 

তাহাতে রঙ্গোগুণ প্রধন রহিয়ঃছে এবং সন্য ও তমোগুণ অপ্রধান রহিয়ছে 

(৬); যখন আত্মা! এবং মন সাংসারিক পদে আসক্ত হইরা মোহপ্রাণ্ত হইয়া, 



২৬২ সত্যার্থ প্রকাশ ॥ 

উহাতে কোন বিবেক হইতেছে না এবং বিষয়ে আসক্ত হুইয়া৷ উহা! তর্ক বিতর্ক 
এবং জ্ঞানের যোগ্য না থাকে তখন নিশ্চয় জানিতে হইবে যে তাহাতে তমোগুণেরই 

প্রধান রহিয়াছে এবং রজোগুণ প্রধান রহিয়াছে (৭)। এই তিন গুণের উত্তম, 

' মধ্যম এবং নিকৃষ্ট ফলোদয় হইলে উহাকে পুর্ণভাব কথিত হয় (৮)। বেদের 
অভ্যাস, ধন্ানুঠান, জ্ঞানবৃদ্ধি, পবিত্রতার ইচ্ছা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধণ্মক্রিয়। এবং 

আত্মচিস্তন হইলে উহাতে সন্তগুণের লক্ষণ হইয়া খাকে (৯) যখন রজোগুণের উদয় 

এবং সত্ব ও তমোগুণের অন্তর্ভাব হয়, তখন কার্য্যানুষ্ঠানে ইচ্ছা, ধৈর্য্যত্যাগ, অসৎ. 
কম্মগ্রহণ এবং নিরন্তর বিষয় সেবায় প্রীতি হইয়া থাকে, তখনিই বুঝিতে হইবে ষে 

রজোগুণ প্রধানভাবে মাজআ্সায় বিষ্ভমান রহিয়াছে (১০ ;1। যখন তষোগুণের উদয় 

হয় এবং অপর দুই গুণের তিরোভাব হয় তখন সকল পাপের মূল লোভ মত্যস্ত 
বৃদ্ধি পায়, অত্যন্ত আলন্ড ও নিদ্রা, ধৈ্যনাশ, ক্রুরভাব, নাম্ভিক্য অর্থাৎ বেদে এবং 

ঈশ্ববে আন্ধার সভাব, মন্তঃকরণের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ও একাগ্রতার অভাব এবং কোনও 

ব্যসনবিশেষে আসক্তি হয়, এবং ইহাকে বিদ্বান্গণ তমোগুণের লক্ষণ জানিবেন (১১) । 

ষখন আপনার আত্মা কোন কক্ম করিতে, করিয়া অথব! করিবার ইচ্ছায়, লজ্জা. 

শঙ্কা অথবা ভয় প্রাপ্ত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে আত্মায় তমোগুণ প্রবৃদ্ধ রহিয়াছে 
(১২)। যখন জীবক্সা এই জগতে কম্মনদ্বারা অত্যন্ত যশোভিলাঘ করে এবং দরিদ্রতা 

গন্বেও বৈতালিক এবং “ভাট” আরদিকে দান করিতে বিরত হুয় না, তখন বুঝিতে 
হইবে যে আত্মায় রজোগুণ প্রবল রহিঘাছে (১৩ )। বখন মনুষ্যের আত্মা নকল 

বিষয় হইতে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা করে, গুণ গ্রহণ করিতে থাকে, নকন্্মে কুষ্টিত হয় 

না! এবং কর্ম্মবিশেষ দ্বার। আত্। প্রসন্র হয় অথাৎ ধন্মাচরণে প্রবৃত্তি হয়, তখন বুঝিতে 

হইবে যে আত্মায় সত্বগুণ প্রবল হইয়াছে (১৪) তমোগুণের লক্ষণ কাম, রঞ্গোগুণের 
লক্ষণ অর্থ সংগ্রহের ইচ্ছা এবং সন্গুণের লক্ষণ ধশ্দ সেবা করা। পরস্ত তমোগুণ 
অপেক্ষ! রজোগুণ এবং রজোগুণ অপেক্ষ! সন্তবগুণ শ্রেষ্ঠ । ১৫। এক্ষণে যেযেগুণ 
হইতে জীব যে ষে গতি প্রাপ্ত হয় তাহ! লিখিত হইতেছে ; 

দেবত্বং সাত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ । 
তির্যকৃত্বৎ তাস নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ ॥ ১ ॥ 
স্থাবরাঃ কৃমিকীটাশ্চ মংন্যাঃ সর্পাশ্চ কস্ছপাঃ। 
পশবশ্চ ম্গাশ্চৈব জঘন্যা তামপী গতিঃ ॥ ২॥ 
হস্তিনশ্চ তুরঙ্গাশ্চ শুদ্র। শ্লেচ্ছাশ্চি গহিতাঃ। 



নবম সমূল্লাস। ২৬৩ 

সিংহা ব্যাঘ্রা বরাহাশ্চ মধ্যম! তামসী গতিঃ ॥ ৩॥ 
চারণাশ্চ মৃপর্ণাশ্চ পুরুষা শ্চৈৰ দাস্তিকাঃ। 
রক্ষাৎসি চ পিশাচাশ্চ তামসীষ্ভ্তমা! গতিঃ ॥ ৪ | 
ঝল। মল্লা নটাশ্চৈব পুরুষাঃ শক্তবৃত্বয়ঃ । 
দ্যুতপানপ্রসক্তাশ্চ জমন্া রাজসী গতিঃ ॥ ৫॥ 
রাজানঃ ক্ষত্রিয়াশ্ৈব রাজ্ঞাৎ চৈৰ পুরোছিতাঃ। 
ৰাদযুদ্ধপ্রধানাশ্চ মধ্যগা রাজসী গতিঃ ॥ ১ ॥ 
গন্ধর্বা €হাক। যক্ষা বিবুধান্চরাশ্চ যে। 
তখৈবাপ্পরসঃ সর্বা রাজসীষ,্তমা গতিঃ ॥ ৭॥ 
তাপসা যতয়ে বিপ্র! যে চ বৈমানিকা গণাঃ। 
নক্ষত্রাণি চ দৈত্যাশ্চ প্রথমা সার্তিকী গতিঃ ॥ ৮ ॥ 
যজ্বান খষয়ে৷ দেবা বেদ! জ্যোতীং ধি বসরাঃ। 
পিতরশ্চৈব সাধ্যাশ্চ দ্বিতীয়! সাত্তিকী গতিঃ ॥ ৯॥ 
ব্রন্মা বিশ্বস্জে ধন্বো মহানব্যক্তমেৰ চ। 
উত্তমাৎ সান্তিকীমেতাৎ গতিগহর্মনী ষিণঃ ॥ ১০ । 
ইন্দিয়াণাং প্রসঙ্গেন ধর্মস্তামেবনেন চ। 
পাপান্সৎযান্তি সংসারানবিববাংসে। নরাধ মাঃ ॥ ১১॥ 

মন্নং । অঃ ১২। শ্লোঃ &০। ৪২--৫০।৫২ 

মনুষ্য সাত্বিক হইলে দেব অর্থাৎ বিদ্বান. রজোগুণী হইলে মধ্যম মনুষ্য এবং 

মো গুণযুক্ত হইলে নীচগতি প্রাপ্ত হয়। ১। যে অত্যন্ত (নিকৃষ্ট) তমোগুণবিশিষ্ট 

হয় সেস্থাবর বৃক্ষাদি, কৃমি, কীট, মত্হ্য, সর্প, কচ্ছপ, পশু এবং ম্বগের জন্ম প্রাপ্ত হয়। 

২। যে অপেক্ষারুত মধ্যম তমোগুণবিশিষ্ট হয় সে হম্তি, অশ্ব, শুন ও শ্লেচ্ছ হয় এক 

শ্বতিনিষ্দিত কর্দ্মকারী হইলে সিংহ, ব্যাস এবং বরাহ অর্থাৎ শুকর জন্ম প্রাপ্ত হয়। ৩। 

যে অপেক্ষাকৃত উত্তম »মোগুণযুক্ত হয় সে চারণ (যাহারা কবিতা ও শ্লোক র€ন। 
ফরিয়! মনুষের প্রশংস। করিয়া থাকে ), সুন্দর পন্দী, দান্তিক হথাৎ আপনার সুখে 

নগ্য আপনারই প্রশংসা করে এমন পুরুব, রান মাত হিক, এবং পিশা৮ অর্থাৎ 



৬৪ সভ্যার্থ প্রকাশ। 

যাহারা অনাচারী হইয়া মন্ভাদি পান করে এবং সর্ববদা অপবিত্র থাকে এরূপ পুরুষ হয়, 
এবং ইহাই উত্তম তমোগুণের ফল। ৪। যে নিকৃষ্ট রজোগুপযুক্ত হয় সে ঝল্লিক অর্থা 
তরবারি আদি দ্বার প্রহারকর্তা এবং কুদদাল আদি দ্বারা খোদন কর্তা, মল্ল অর্থাৎ 

বাহুযোদ্ধ। নট অর্থাৎ যাহারা বংশের উপর নৃত্যা্দি ও ক্রীড়া করে, শন্ত্রধারী ভৃত্য 

এবা মগ্ঘপানাসক্ত পুরুষ হয় ; নীচ রজোগুণের ফলরূপ ঈনৃশ জন্ম হয় । যে জপেক্ষা- 
কৃত মধ্যম রজোগুণযুক্ত হয় সে রাজা, ক্ষত্রিয়বর্ণস্থ পুরুষ রাজপুরোহিত, বাদবিবাদকার' 
পুরুষ, দূত, প্রাড়বিবাক ( উকীল বঝাব্যারিষ্টার) এবং যুদ্ধ বিভাগের অধ্যক্ষ পুরুষ 
হইয়! জন্ম গ্রহণ করে । ৬। যে অপেক্ষাকৃত উত্তম রজোগুণবিশিষ্ট হয় লে গন্ধন 

(গায়ক) গুহাক (বাস্ধকারী ), ষক্ষ ( ধনাঢ্য ), বিদ্বান্দিগের সেবক, এবং অগ্লর; 
অর্থাৎ উত্তম বূপবতী স্ত্রীরূপে জন্ম প্রাপ্ত হয়। ৭। তপস্বী, যতি, সঙ্গ্যাসী, বেদপাী, 
বিমানচালয়িতা, জ্যোতির্ববিদ এবং দৈত্য অর্থাৎ দেহপোষক মনুষ্যগণের জন্ম প্রথম 

সত্বগুণের কপ্ধরফল জানিতে হইবে । ৮1 অপেক্ষাকৃত মধ্যম সন্বগুণযুক্ত হইয়। ঘে কার্য 
করে সে যজ্ঞকর্তী, বেদার্থবিদ্ বিদ্বান, বেদ, বিদ্যুৎ ও কাল বিস্তার জ্াতা, রক্ষক, 

জ্কানী, এবং (সাধ্য ) কার্য্যসিদ্ধির জন্য সেবনীয় অধ্যাপক ইহাদের জন্য প্রাপ্ত হয়। ৯ 

উত্তম সন্বগুণযুক্ত হইয়া যে উত্তম কন্ন করে সে ব্রহ্ম! সর্বববেদবিদ্, বিশ্বস্ক্, সকল 
সৃষ্টির ক্রমবিস্তা জ্ঞাত হইয়! বিনিধ বিমানাদি যান রচয়িতা, ধার্িক, সর্বোত্তম বুদ্ধিযুক্ত 
এবং অব্যক্তের জন্মলাভ করে এবং প্রকৃতিবশিত্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১০। ষে 
সকল লোক ইন্ড্রিয়ের বশীভূত হইয়া ও বিষয়ী হইয়া ধশ্ম ত্যাগকরতঃ অধশ্নের অনুষ্ঠা ত 
ও অবিদ্বান্ হয় তাহাদিগের নীচ জন্ম ও অত্যন্ত অসশ ও হুঃখরূপ জন্ম হইয়া! থাকে 1১১ 

এইরূপে সত্ব, রঞ্জঃ এবং তমোগুণের বলামুসারে যে যেরূপ কার্ধ্য করে তাহার তত্রুপ 
ফল প্রাপ্তি হয়। যে মুক্ত হয় সে গুণাতীত হয় অর্থাৎ সমস্ত গুণের স্বভাবে আসক্ত 
ন। হুইয়৷ মহাযোগী হইয়! মুক্তির সাধন করে । কারণ £*- 

যোগশ্চত্বরত্তিনিরোধঃ ॥ ১ ॥ পাঃ। ১২। 
তদ। দ্রষ্ট 3 স্বরূপেহবস্থানম্ ॥ ২ ॥ পাঃ ১। ৩। 

ইহা পাতগ্জল যোগশাস্ত্রের সূত্র। মনুষ্য রজোগুণ ও তমোগুণযুক্ত কণ্ম্ন হইতে 
মনকে নিরুদ্ধ করিয়া এবং তৎপরে শুদ্ধ সন্বগুণযুক্ত কম্ম হইতেও মনকে নিবৃত্ত করিয়! 
মর্থাৎ প্রথমে শুদ্ধ সন্বগুণবুক্ত হইয়া পশ্চাৎ সন্বগুণকেও নিবৃত্ত করিয়। একাগ্রে অর্থাৎ 
এক পনলমাত্মার় এবং ধশ্মযুক্ত কন্মের অগ্রভাগে চিত্ত স্থির করিয়া রক্ষা রাখার নাম 
নিরোধ অর্থাৎ সকল দিক ও বিষয় হইতে মনের বৃস্তিকে নিরুদ্ধ পরা। ১। যখন 
চিত্ত একার এবং নিরুদ্ধ হয় তখন সর্ববস্্্টা ঈশ্বরের স্বরূপে জীবাস্মার স্থিতি হইয়। 

খাকে। ৩। মুক্তির জন্ত এইরূপ সাধন করিবে । এব: £-- 



নবম সমুল্লাস। ২৬ 

অথ বিধাতার 
সাংখ্যে। অঃ১। সুং১॥ 

আধ্যাত্মিক অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধীয় পীড়ার্দি, আধিতৌতিক অর্থাত অপর প্রাণী সকল, 
হইতে দুঃখিত হওয়া! এবং আধিদৈবিক মর্থাৎ অতিবুষ্টি, অতিতাপ এবং অতি শীতাদি 
এবং যাহ! মন ও ইন্ট্রিয়ের চঞ্চলতা বশত: হইয়! থাকে তাদৃশ ত্রিবিধ হুঃখের খণ্ড 
নানস্তর মুক্তিলাভ করাই অত্যন্ত পুরুষার্থ। ইহার পর আচার, অনাচার এবং: 
তক্ষ্যাতক্ষ্য বিষয়ে লিখিত হইবে । 

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিকুতে সতার্থপ্রকাশে, 
স্ুভাবাবিভূবিতে বিদ্যাংবিদ্যাবন্ধমোক্ষবিষয়ে 

নবষঃ সমুলাসঃ সম্পুণণঃ | 



অথ দশমসমুললাসারভ্ভঃ | 

অথাইচারাবনাচার ভক্ষ্যাইভক্ষ্য বিষয়ান্ ব্যাখ্যাসামঃ | 
এক্ষণে আচার, অনাচার এবং ভক্ষ্যাভক্ষ বিষয় ব্যাখ্যাত হইবে । ধর্মাযুক্ত 

কাধ্যানুষ্ঠান, স্থশীলতা, সৎপুরুষের সঙ্গ এবং সদ্বিষ্ভার গ্রহণাদ্দিতে অনুরাগ ইত্যাদ্দিকে 
আচার এবং ইহার বিপরীতকে অনাচার কহা। যায়। এক্ষণে উক্ত বিষয় কথিত 

হইতেছে £-_ 

বিদ্বত্ভিঃ সেবিতঃ সন্ডিনিত্যমদ্ধেবরাগিভিঃ। 
হৃদয়েনাভ্যন্জ্ঞাতো যো ধর্মস্তনিবোধতঃ ॥ ১॥ 
কামাত্বতা ন প্রশস্ত! ন চৈবেহাস্ত্যকামতা । 
কাম্যে। হি বেদাধগমঃ কর্মযোগশ্চ বৈদিকঃ॥ ২॥ 
সন্কপ্পমূলঃ কামে বৈ যজ্ঞাঃ সন্কপ্পসম্ভবাঃ | 
ব্রতা নিয়মধর্মাশ্চ সর্বে সঙ্কপ্পজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩ ॥ 
অকামন্য ক্রিয়! কাচিৎ দৃশ্যতে নেহ কহিচিৎ। 
যদ্যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্বৎ কামস্ত চেষ্টিতম্ ॥ ৪॥ 
বেদোইখিলো! ধর্ম্মূলৎ স্বৃতিশীলে চ তথ্বিদাম 
আগারশ্চৈব সাধূনামাত্বনত্তর্টিরেব চ.॥ ৫। 
সর্বস্ত সমবেক্ষেদৎ নিক্ষিলং জ্ঞানচক্ষুষ। | 
শ্রতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ ব্বধর্মে নিবিশেত বৈ ॥ ৩॥ 
শ্রুতি স্মৃত্যুদিতৎ ধর্শামন্ৃতিষ্ঠন্ হি মানবঃ। 
ইহ কীর্তিমর্বাপ্পোতি প্রেত্য চানুত্তমৎ নুখম ॥ ৭। 
যোহবমন্যতে তে মুলে হেতুশাস্ত্শ্রয়ান্থিঃ | 
স লাধুভর্থহিকার্ষ্যে। নাস্তিকে। বেদনিন্দ কও ॥ ৮ ॥ 



দশম সমুলাস। ১] 

বেদঃ স্বৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্থ্য চ প্রিয়মাত্বনঃ | 
এতচ্তুর্বিধং প্রাঃ সাক্ষার্ধর্মস্য লক্ষণম, ॥ ৯॥ 
অর্থকামেঘসক্তানাৎ ধর্মমজ্ঞানং বিধীয়তে | 
ধর্মৎ জিজ্ঞাসমানানাৎ প্রমাণৎ পর শ্রুতি ॥ ১০ ॥ 
বৈদিকৈঃ কর্মভিঃ পৃ্যৈমিষকাদিদ্িজন্মানাম_। 
কার্ষ্যঃ শরীর সংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য চেহ চ ॥ ১১॥ 
কেশান্তঃ যোড়শে বর্ষে ব্রাহ্মণন্ত বিধীয়তে । 
রাঁজন্যবন্ধোত্বীবিংশে বৈশ্যস্ত ছ্যধিকে ততঃ ॥ ১২ ॥ 
মনুঃ। অ$২। গ্লোও ১-৪1৬।৮।৯/১১-১৩২১১৬৫॥ 

সকল মনুষ্যেরই ইহা! মনে রাখিতে হইবে বে রাগঘ্ধেব রহিত বিদ্বান লোক 

যাহা নিত্য সেবন করেন এবং যাহা হৃদয়ের দ্বার! অর্থাৎ আত্মাদ্বারা সত্য ও কর্তব্য 

বলিয়া! জানিবেন, সেই ধণ্মই মাননীয় এবং আচরণীয় (১)। কারণ এই সংসারে 

অত্যন্ত নিষ্কামতা অথবা কামাত্মত। শ্রেষ্ঠ নহে । কামনা হইতেই বেদার্থজ্ঞান এবং 
বেদোক্ত কর্ম সিদ্ধ হইয়। থাকে (২)। কেহ নিরিচ্ছু অথৰ। নিক্কাম হুইয়াছি অথব। 

হইব এক্সপ কহিলেও সে তক্রপ হইতে পারে না; কারণ সকল কাধ্য অর্থাৎ যত 

সত্যভাষণাদি ব্রত, যম ও নিয়মরূপী ধশ্ম প্রভৃতি সমন্তই সঙ্কল্প হইতে হইয়া থাকে (৩)। 
ইহলোকে অকাম্য ক্রিয়া কদাচিৎ দৃষ্ট হয় না। লোকে যে যতকিঞ্চিৎ কন্ম করে 
তত্তাবংই কাম্যচেষ্টিত ঃ কারণ হস্ত, পাদ, নেত্র, ও মন আদি যাহা চালিত হয় 
তৎসমস্তই কামন! হইতে চালিত হয়। ইচ্ছা ন! হইলে চক্ষুর মেলন এবং উন্মোচনও 
হইতে পারে না(৪)। এইজন্য সম্পূর্ণ বেদ, মনুস্থৃতি, খধিপ্রণীত শাস্ত্র, সৎপুরুষ- 
দিগের জাচার এবং যে যে কর্মে মাপনার আত্। প্রসঙ্গ থাকে, অর্থাৎ যাহাতে 

তয়, শঙ্কা, ও লজ্জা! উৎপন্ন হয় না, উক্ত কন্মের অনুষ্ঠানই কর্তব্য । দেখ! যায় যে 
যখন কেহ মিথ্যাভাষণ, ও চৌর্যাদি ইচ্ছ৷ করে তখনই উহার আত্মার ভয়, শঙ্কা 
এবং লজ্জা! অবশ্য উৎপন্ন হয়; সৃতরাং সে সকল কাধ্য অনুষ্ঠানের যোগ্য নহে (৫) 
সম্পূর্ণ শাস্ত্র, বেদ এবং সংপুরুষদিগের আচার আপনার আল্মার বিরুদ্ধ হইলে 

উত্তমরূপে বিচার করতঃ মনুষ্য জ্ঞাননেত্র দ্বারা শ্রুতি প্রমাণ তনুসারে অপনার 
আম্মার অনুকুল ধশ্মে প্রনেশ করে (৬)। কারণ যে মনুষ্য বেদোক্ত ধশ্ম এবং 

বেদের অবিরুদ্ধ স্মৃত্যুক্ত ধর্ষের অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইলোকে কীর্তি এবং স্বহ্যুর 
পর সর্বেরবোপ্তম মুখ প্রাপ্ত হয়েন (৭)। শ্রুতি অর্থাৎ বেদ এবং স্থতিকে ধশ্মশাস্ত্র 



২৬৮ সঙ্যার্থ প্রকাশ। 

কহে। ইহাদের হ্বারা সমস্ত কর্তবাকর্তব্যের নিশ্চয় করিতে হইবে । যে কোন 

অনুষ্য বেদ এবং বেদানুকুল আগ গ্রস্থের অপমান করে, শ্রেষ্ট লোকে তাহাকে জাতি 
হইতে বহিষ্কৃত করিবে ; কারণ যে বেদনিন্দ। করে তাহাকে নাস্তিক কহা যায়। (৮)। 
এইজন্য বেদ, স্মৃতি, সৎপুরুষদিগের আচার এবং আপনার আত্মার অবিরুন্ধ প্রিয়াচরণ, 

ধর্মের এই চারি লক্ষণ অর্থাৎ ইহ! দ্বারাই ধন্ম লরক্ষত হইয়া থাকে (৯)। পরস্থ যে 
দ্রবাবিষয়ে লোভ এবং কামে অর্থাৎ বিষয় পেবায় আসক্ত হয় না তাহারই ধন্মভ্ঞান 

হইয়া থাকে এবং যে ধণ্ম জানিবার ইচ্ছা করে তাহার পক্ষে বেদই পরম প্রমাণ (১০) । 

ইহুজন্মে এবং পরজন্মে পবিভ্রত। সাধনের ইচ্ছ। করিলে ইহ! হইতে অর্থাৎ বেদোক্ত 

পুণ্যরূপ কণ্ধ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্মগণ আপনার আপনার সন্তান দিগের 
নিষেকাদি সংস্কার করিবে এবং ইহাই সকল মনুষ্যের কর্তব্য । ১২। ত্রাঙ্মণের ষোড়শ, 

ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশ এবং বৈশ্টের চতুর্বিবংশতিবর্ষে কেশাস্ত কর্ম অর্থাৎ ক্ষৌর এবং 
মুগ্ডন হওয়া উচিত । অর্থাৎ এই বিধির পশ্চাৎু কেবল শিখা রক্ষ। করিয়! অন্থ কেশ 

অর্থা শ্মল্র গুন্ষ এবং মন্তকের কেশ সর্বদ। মুগ্ডুন করিবে অর্থাৎ জার কখন 

উহ! রক্ষা করিবে না। শীতপ্রধান দেশ হইলে ইচ্ছানুসারে কার্য করিবে অর্থাং 

ইচ্ছামত কেশ রাখিবে এবং উক্জপ্রধান দেশ হইলে সমস্ত শিখা সহিত ছেদন করিয়া 
দেওয়! আবশ্টক। কারণ মন্তকে কেশ থাকিলে উষ্ণতা অধিক হয় এবং তাহাতে 

বুদ্ধির হাস হইয়া যায়। শ্মস্র ও গুস্ষ রাখিলে পান ও ভোঞ্সন উত্তমরূপ হয় ন! 
এবং কেশে উচ্ছিষ্ট সকল রহিয়া যায় (১২ )॥ 

ইক্জিয়াণাৎ বিচরতাং বিষয়েঘপহারিষু। 
সংযমে যত্বমাতিষ্ঠেদ্ বিদ্বান যন্তেব বাজিনাম.॥১।। 
ইক্জিয়াণাৎ প্রনঙ্গেন দোবস্বচ্ছত্যসংশয়ম্। 

ংনিয়ম্য তু তান্তেব ততঃ সিদ্ধিৎ নিষচ্ছতি ॥২।। 
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ৷ 
হবিষ! কৃষ্ণবন্তেব ভূয় এবাভিবর্ধাতে ॥৩। 
বেদাস্তযাগশ্চ যজ্ঞাশ্চ নিয়মাশ্চ তপাৎসি চ। 
ন বিপ্রদুভাবস্য সিদ্ধিং গন্ছন্তি কহি চিৎ ॥8॥ 
বশে কহেক্ত্িয় গ্রামং স্যঘ্য চ মনস্তথা | 
সর্থান সংসাধয়েদর্থানাক্ষিথন, যোগতন্তটুস ॥৫। '. - 
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শ্রুত্বা স্ৃষ্ট। চ দৃষ্ট। চ ভুক্ত" দ্রাত্বা চ যো নরঃ। 
নহ্ৃব্যতি গ্নায়তি বাস [৯ জিতেক্ত্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥ 
নাপৃষ্টঃ কম্তচিদ্ত্রয়ানন চান্ায়েন পৃচ্ছতঃ। 
জানন্নপি হি মেধাবী জড়বলোক আচরেৎ ॥ ৭॥ 
বিস্তৎ বন্ধুর্বয়ঃ কর্ম বিদ্যা ভবতি পঞ্চমী | 
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়োষগ্ভছ্ত্তরম, ॥ ৮॥ 
অজ্ঞে! ভবন্তি বৈ বালঃ পিত। ভবতি মন্ত্রদঃ। 
অজ্ঞং হি বালমিত্যানুং পিতেত্যেব তু মন্ত্রদম || ৯।। 
ন হায়নৈ নঁ পলিতৈ নঁবিত্বেন ন বন্ধুভি | 
খষয়শ্চক্রিরে ধর্মৎ যোইনুচানঃ স নো মহান্।। ১০ | 
বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যোষ্ৎ ক্ষত্রিয়াণাস্ত বীর্য্যতঃ। 
বেশ্যানাং ধান্যধনতঃ শুদ্রানামেব জন্মতঃ ॥| ১১।। 
ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্ত পলিতৎ শিরঃ । 
যো বৈ যুৰাপ্যধীয়ান স্তৎ দেবাংস্থৃবিরৎ বিছ্ুঃ ॥ ১২ 
যথ। কাষ্ঠময়ো হল্তী যথা চন্মময়ো মৃগঃ। 
যশ্চ বিপ্রোহুনধীয়ান স্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি ॥ ১৩ । 
অহিৎসয়ৈৰ ভূতানাৎ কার্ধযৎ শ্রেয়োইনশাসনম.। 
বাকৃ চৈব মধুর শ্লঙ্ষা। প্রয়োজ্যা ধন্মমিচ্ছতা ॥ ১৪।। 

সঙ্গুঃ | অং ২ শ্লরোঃ ৮৮৯৩1৯৪৯৭৯১] ১০৯।১১০।১৩৬১৫৩-১৫৭।১৫৯। 

চিত্তহরণকারী এবং বিষয়প্রবৃত্তিকারী ইকন্দ্রিয়গণকে নিরোধ করিতে প্রযত্ব করাই 

মনুযাদিগের মুখ্য আচার । সারথি যেরূপ অশ্রগণকে নিকধিত করিয়া শুদ্ধমার্গে 

চালিত করে তন্রপ ইন্দ্রিয়গণকে আপনার বশীভূত করিয়া অধপ্ম হইতে নিবৃত্ত করিবে 
এবং সর্বদা ধন্সমার্গে চলিত করিবে । ১॥ কারণ উহাপদগকে বিষয় সেবা 

এৰং অধর্দে চালিত করিলে মনুষ্য নিশ্চয়ই দোষপ্রাণ্ত হয়; এবং যখন উহাদিগকে 

জয় করিয়া ধন্মে চালিত করা হয় তখনই অভ & সিদ্ধ হয়। ২॥ উহা! নিশ্চয় জানিতে 
হইবে.ষে ইন্ধন এবং দ্বৃত-নিক্ষেপ করিলে “রূপ অগ্নিব বৃদ্ধি হয় তদ্রুপ উপভোগ হইতে 
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কামের কখন উপশম হয় না বরং কেবল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। - এইজন্য মনুষ্যের কখন বিষয়- 

সন্ত হওয়া উচিত নহে। ৩॥ অজিতেক্দ্িয় পুরুষকে বিপ্রহুষ্ট কহু। যাঁয়। উহার কাধে; 
বেদজ্ান, ত্যাগ, যজ্, নিয়ম অথবা ধশ্দ্াচরণের সিদ্ধিলাভ হয় না; এই সকল বিষয় 

জিতেক্দ্রিয় ও ধাশ্মিক পুরুষেরই দিদ্ধ হয়। ৪॥ এইজন্য পঞ্চ কম্মেকন্র্রিয় পঞ্চ জ্ঞানে- 
ক্রয় এবং একাদশ মনকে আপনার বশীভূত করিয়া যুক্ত আহার বিহার এবং যোগার 
শরীর রক্ষ/ করত; সকল সিদ্ধি সাধন করিবে । ৫ ॥ জিতেক্দ্রিয় তাহাকে বল! যায় যে 

স্তি শরবণে হর্ধ, নিন্দ। শ্রবণে শোক, উত্তম স্পর্শে সুখ, ছৃষ্ট স্পর্শে হুঃখ, স্ন্দররূপ 

দর্শনে প্রসন্নতা, দুষ্টর্ূপ দর্শনে অপ্রসন্গতা, উত্তম ভোজনে আনন্দ, নিকৃষ্ট ভোজনে 
ভুঃখিত ভাব, স্থগন্ধে রুচি এবং ভুর্গন্ধে অরুচি প্রকাশ না| করে। ৬॥ জিজ্ঞাসিত না 
হইয়া অথঝ অন্যায়রূপে জিড্ঞানককে অর্থা কপটভাবে যে জিজ্ঞাসা করিবে তাহাকে, 
উত্তর দিবে না, এবং উহার সমক্ষে জড়ের তুল্য অবস্থান করিবে ; তবে নিক্ষপট 

জিজ্ঞাস্থ হইলে উহাকে জিজ্ঞাসিত না হইয়ীও উপদেশ করিবে । ৭ ॥ প্রথম ধন, দ্বিতীয় 
বন্ধু ও কুটুম্বকুল; তৃতীয় অবস্থা ( বয়ঃক্রম ", চর্থ উত্তম কণ্মণ এবং পঞ্চম শ্রেষ্ঠ বিদ্তা 
এই পাঁচ সম্মানের স্থান। ইহার মধ্যে ধন অপেক্ষা বন্ধু পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ, বন্ধু হইতে 
বয়স (বা অবস্থ। )১ বয়স অপেক্ষা কন্ম ও কন্ম অপেক্ষা বিদ্তা বা বিভাবান্, উত্তরোত্তর 

অধিক মাননীয় হয়। ৮॥ কারণ শঙবর্ধ বরক্ষ হুইয়াও বিস্তা এবং বিজ্ঞান রহিত 

হইলে মে বালকের সমান এবং বিস্তা বি্ভানদাতা বালক হইলেও তাহাতে বুদ্ধ মনে 
করিতে হইবে । কারণ সর্ধশান্ত্রে অপ্রাপ্তবিদ্যা অজ্ঞানীকে বালক এবং জ্ঞানীকে পিতা 

কহা। যায়। ৯ ॥ অনেক বর্ষ বয়স অতীত হইলে বা শ্বেতকেশ বিশিষ্ট হইলে, কিন্থা 

অধিক ধন হইলে অথব| শ্রেষ্ঠ কুটুণ্ধ হইলেও মনুষ্য বৃদ্ধ হয় না, কিন্তু খষি ও মহাত্মা - 
দিগের এই নিশ্চয় সিদ্ধান্ত যে, মনুষ্য মধ্যে যে বিদ্যায় এবং বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ সেই বৃদ্ধ- 
পুরুষরূপে পরিগণিত হয়। ১০ ॥ ব্রাক্ষণ জ্ঞান হইতে, ক্ষত্রিয় বল হইতে, বৈশ্য ধন ও 
ধান্য হইতে, এবং শূত্র জন্ম অর্থাৎ অধিক আয়ু হইতে বৃদ্ধ হইয়া থাকে । ১১ ॥ শরা- 
রের কেশ খ্রেত হইলে বুদ্ধ হয় ন। কিন্তু যে যুবা হইয়াও বিদ্যা পাঠ করিয়াছে তাহাকেই 

বিদ্বান্গণ জ্যেষ্ঠ গণনা করেন । ১২॥ যেবিদ্যা পাঠ করে নাই সে কাষ্ঠ নিশ্মিত 
হস্তির ন্যায় এবং চণ্মনিশ্মিত মগের গ্তায় হইয়া থাকে এবং এইরূপে জগতে অবিদ্বান্গণ 

নাম মাত্র মনুষ্য বলিয়। কথিত হয়। ১০॥ এইগন্য বিদ্যাপাঠ করতঃ বিদ্বান এবং 
ধণ্মাক্সা হইয়! নিবৈর্বর ভাবে পরকল প্রাণীর কল্যাণার্থ উপদেশ করিবে এবং উপদেশ। 

কালে মধুর এখং কোমল বাক্য প্রয়োগ করিবে । যে সত্যোপদেশ ছারা ধন্মের বৃ্ছি 
এবং অধশ্মের নাশ করে সে পুরুষ ধন্য । ১৪ ॥ শরীর বস্ত্র, অন্ন, পান, এবং বাসস্থাণ 

এই সমস্ত নিত্য শুদ্ধ রাখিবে, কাগ এই সকল শুদ্ধ হইলে চিত্তগুদ্ধি ও আরোগ্যত! 



দশম সমূল্লাস। ২৭১ 

লাভ হইয়া পুরুতার্থের বৃদ্ধি হয়; যাবং মল এবং ভুগ্ধ দূরীভূত না হয়, আব পধ্য্ত 
শুদ্ধি কর! কর্তব্য । 

আচারঃ প্রথমোধন্মঃ শ্রত্যুক্তঃ স্মার্তএব চ॥। 
মন্ঃ অঃ ১। ১০৮ ॥ 

সত্য ভাষণাদি কন্মের আচরণ করাই বেদোক্ত এবং স্মৃত্যুক্ত আচার । 

মা নে! বধীঃ পিতরং মোত মাতরম | যজুঃ অঃ ১৬। মঃ ১৫ 
আচাধ্যে। ব্রহ্মচর্যেণ ব্রহ্মচারিণ মিচ্ছতে । 

_. অথর্থঃ কাও ১১। বঃ ১৫। মঃ ১৭ ॥ 
মাতৃদেবো ভব । পিতৃদেবো ভব । আচার্্যদেবো 
ভৰ। অতিথিদেবো ভাব । তৈত্তিরীয়ারণ্যকে । প্রঃ ৭। 

অন্থুঃ ১১ ॥। 

মাতা, পিতা, আচাধ্য এবং অতিথির সেব! করাকে পৃজ! কহা যায়। যে যে কর্ণধার! 
জগতের উপকার হয় তত্বৎকর্্মের অনুষ্ঠান, এবং হামিকারক কাধ্য ত্যাগ করাই মনু- 
য্যের মুখ্য কর্তব্য কর্দদী। নাস্তিক, লম্পট, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর, কপটা, 
এবং ছলবিশিষ্ট দু লোকের কখন সঙ্গ করিবে না; এবং যে সকল আগত, সতাকাদী, 
ধন্মাক্া এবং পরোপকারপ্রিয় লোক আছেন তাহাদেরই সঙ্গ করিবে ; ইহারই নাম 

€ভ্রাষ্ঠাচার | (প্রশ্ন) আর্য্যাবর্ত দেশবাসীদিগের আর্ধ্যাবর্ত ভিন্ন অন্যদেশে গমন করিলে 
আচার 'নষ্ট হইয়া যায় কিনা? (উত্তর) এ কথা মিথ্যা। কারণ সত্যভাষণাদি 
আচরণ করিলেই বাসা ও আন্তরিক পবিত্রতা সাধন করা হয়; অতএব যে কোন 

স্থলে হউক উহার অনুষ্ঠান করিলে, আচার এবং ধর্ম কখনই নষ্ট হইবে না। আর 

আধ্যাবর্তে থাকিয়াও ছুষ্টাচার করিলে সে লোকমধ্যে ধন্দ এবং আচার ভ্রষট 

কথিত হইবে । যদি তোমার কথা সত্য হইত তাহা হইলে কক্ষ্যমাণ এইরূপ লিখিত 

হইত না। 

মেরোহ্রেশ্চ দ্বেবর্ষে বর্ষৎ হৈমবতৎ ততঃ । 
ভ্রমেণৈৰ ব্যতিত্রম্য ভারতৎ বর্ষমাসদৎ ॥ 
স দেশান বিবিধান পশ্যং শ্টীনহণনিষেবিতান. ॥ 

মহাভারত শান্তি মোক্ষধং। অ ৩২৭॥! 



ই সত্যার্থ প্রকাপ। 

মহাভান্লতের শাস্তিপর্ধে মোক্ষধর্ম্ধ বিষয়ে ব্যান ও শুকনংবাদে এই শ্লোক জাছে ? 
অর্থাৎ এক সময়ে মহাত্সা ব্যাস আপনার পুরে শুক এবং শিষ্ের সহিত পাতালে 
অর্থাৎ যাহাকে এক্ষণে “আমেরিকা” কনা যায় সেই স্থলে নিবাস করিতেন । শুকাচার্য্য 
পিতাকে এক (প্রগ্ন ) জিজ্ঞাস! করিলেন বে আত্মবিদ্ত। কি এইরূপ অথব! অধিক ? 

মহাত্মা ব্যাস জানিয়াও উক্ত বিষয়ে প্রত্যত্তর দিলেন না। কারণ পূর্বে তিনি 
এই বিষয়ে উপদেশ দিয়া ছিলেন। অপরকে সাক্ষী করিবার জন্ত আপনার পুত্র 
শুককে কহিলেন হে পুত্র ! তুমি মিথিল। নগরে যাইয়া জনকরাজাকে এই (প্রশ্ন ) কর, 
তিনিই ইহার যথাযোগ্য উত্তর দিবেন । পিতার বচন শুনিয়। শুকাচার্য্য পাতাল 
হইতে মিথিল! নগরের অভিমুখে চলিলেন। প্রথমে মেরু অর্থাৎ হিমালয়ের ঈশান 
উত্তর, এবং বায়ব্য কোণে ঘে দেশ ছিল তাহার নাম হরিবর্ধ ছিল; হরি কপিগণের 

নাম। উক্তদেশের মনুষ্য এক্ষণেও রক্তমুখ অর্থাৎ কপির ম্যায় পিঙ্গল নেত্র বিশিষ্ট 
হইয়। থাকে । এই দেশের নাম এক্ষণে “ইয়ুরোপ” হইয়াছে । সস্কৃতে ইহাকে 
“িরিবর্ষ” কথিত হইত। উহা! দর্শন করতঃ এবং যাহাকে হুন অর্থাং “যুয়দী”ও কহ: 

যায়, সেই দেশও দেখিয়া চীনে আসিলেন চীন হইতে হিমালয়, এবং হিমালয় হইতে 

মিথিলাপুরী আগমন করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ এবং মঙ্ছুন অশ্বতরী অর্থ।ৎ যাহাকে অগ্নি 
যান নৌকা কহা! যায় তাহার উপর উপবেশন করতঃ পাতালে গমন করিয়া! মছারাজ 
যুধিষ্টিরের হজ্জে উদ্দালক খষিকে আনিয়াছিলেন । ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ গান্ধারের 
অর্থাৎ ধাহাকে “কান্দাহার” বল! যায় সেইস্থানের রাজপুত্রীর সহিত হইয়াছিল 
পাুর স্ত্রী মান্রী ইরাণের রাজার কন্ঠা ছিলেন। পাতালের অর্থাৎ বাহাকে আমেরিক' 
কহ। যায় সেই স্থানের রাজার কন্ঠা উলো'ার সছিত অজ্ঞুনের বিবাহ হইয়াছিল। 
যদি দেশ ও দেশান্তরে এবং দ্বীপ দ্বীপাস্তরে গমননাগমন না থাকিত তাহা হইলে এ 
সকল কিরূপে হইত? মনুস্থৃতিতে সমুদ্রে যাইবার জন্য নৌকায় অরোহণ করার 
বিষয় যে লিখিত আছে উহাও অর্ধ্যাবর্ত হইতে দ্বীপান্তরে যাইবার বিষয় লিখিত 
হইয়াছে জানিতে হইবে। যখন যুধিষ্তির রালসূয় বন্ধ করিয়াছিলেন তখন 
সমস্ত পৃথিবীর রাজাদিগকে আহ্বানার্থ নিমন্ত্রণ পত্র দিবার জগ্ত ভীম অর্জুন নকুল 
এবং সহদেব চারিদিকে গমন করিরাছিলেন। দোষ (পাপ) মনে করিলে তাহার! 

কখনই যাইতেন নী। প্রথমে আধ্যাবর্তদেশীয় লোকসকল ব্যবস! রাজকার্ধ; 
এবং ভ্রমণের জন্য সমস্ত পৃথিবীতে ভ্রমণ করিত। ইদানীন্তন যে সকল স্পর্শদোষ 

এবং ধশ্মনাশের শঙ্কা প্রদর্শন কর! হয়, উহা কেবল মূর্ঘদিগকে প্রতারণ৷ করিবার জন্য 

এবং অজ্ঞান বৃদ্ধির কারণে হইয়া থাকে । যে লোক দেশদেশাস্তরে ও দ্বীপত্বীপান্তরে 

গমন বিষয়ে শঙ্কা! না করে গে দেশদেপাস্তরের বহুবিধ মনুষ্যের সমাগম বশত, নান! 



দশম সমুল্লাম । ২৭৩, 

রীতি ও নীতি দর্শন করিয়া আপনার দেশের এবং ব্যবহারের উন্নতি সাধন করতঃ, নির্ভয় 
এবং শুর ও বীর হইয় থাকে এবং উত্তম ব্যবহার গ্রহণ ও মন্দ কার্য্য ত্যাগ করতঃ 
অতিশয় এশ্র্্যশালী হয়। ইহা আশ্চর্য্য যে মহাভ্রষ্ট শ্লেচ্ছকুলোহুপন্ন বেশ্যাদির 
সমাগম করিলেও আচারভ্রষ্তটী এবং ধন্রহীন না মনে করিয়া দেশ দেশাস্তরের উত্তম: 
পুরুষের সহিত সমাগমকে অপবিভ্রত। এবং দোষ মনে করা হয়। ইহা! মুর্খত! ভিন্ন 

আর কি বলা যাইতে পারে? তবে এই মাত্র বল। যাইতে পারে যে, যে সকল: 

লোক মাংস ভক্ষণ এবং মদ্যপান করে তাহাদিগের শরীর এবং বীধ্যাদি ধা তুও, দুর্গন্ধ।- 
দির ত্বারা দুষিত স্থৃতরাং, উহ্াদিগের সঙ্গ করিলে আধ্যদিগেরও উক্ত সমস্ত কুলক্ষণ 

ঘটিতে পারে । ইহ! সত্য বটে, কিন্তু উহাদ্দিগের সহিত ব্যবহার এবং উহাদিগের 
গুণ গ্রহণ করিলে কিছুই দোষ অথব! পাপ হয় না। উহাদিগেক মদ্যপানাদি দোষ 
ত্যাগ করিয়া গুণাংশ গ্রহণ করিতে কিছুই হানি নাই; মুর্লোক উহার্দিগকে স্পর্শ 
অথবা! দর্শন করিলে পাপ হয় মনে করে বলিয়া, উহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে 

পারে না; কারণ যুদ্ধ কিতে হইলে দর্শন ও স্পর্শন অবশ্যই করিতে হইবে। 

রাগ, দ্বেষ, অন্যায় এবং মিধ্যাভাষণাদি দোষ ত্যাগ করিয়া নির্বরভাব, প্রীতি, 

পরোপকার ও সজ্জনতাদ্দির প্রদর্শন করাই সজ্জন লোকের উত্তম আচার । ইহাও 

বুঝিতে হইবে ফে, ধন্দ লোকের আত্মায় এবং কর্তব্য কর্মের সহিত থাকে ; যদি 
লোকে গৎকশ্ম করে তাহা হইলে দেশদেশাস্তরে অথবা দ্বীপদ্ধীপাস্তরে যাইলেও 

কিছুই দোষ আইসে না ; দোষ কেবল পাপ কর্মের অনুষ্ঠানেই হইয়া থাকে । তবে 
এই পর্য্স্ত আবশ্যক যে, বেদোক্ত ধশ্মের নিশ্চয় এবং পাষণ্ড মতের খণ্ডন কর! 

অবশ্যই শিক্ষা করিয়া লইবে, তাহা হইলে কেহ মিথ্য। বুঝাইয়! দিতে পারিবে না৷ 

দেশদেশান্তরে এবং দ্বীপদ্বীপান্তরে রাজ্য অথবা ব্যবসায় না করিলে কি কখন 

স্বদেশের উন্নতি হইতে পারে ? যখন স্বদেশস্থ লোক কেবল স্বদেশেই ব্যবসায়াদি করে 

এবং বিদেশীয়গণ সেই দেশে আসিয়। ব্যবসায় অথবা রাঙ্য করে, তখন তথায় দারিদ্র্য, 

এবং দুঃখ ব্যতিরেকে আর কোন ফলই হইতে পারে না। পাবণ্ড লোক এইরূপ 

বুঝে যে আমরা সাধারণ লোকদিগকে বিগ্ভা পাঠ করাইয়৷ যদি দেশদেশাস্তরে যাইতে 

তন্ুুমতি দেই, তাহা হইলে উনারা নুদ্ধিনান্ হইয়া শামাদিগের পাষগুজালে পাতত হইবে 
ন সুতরাং; আমাদিগের তিষ্ঠা ও জাবিক। নষ্ট হইবে, খইজগ্া উত্তর? ভোজন 

চ্ছাদন বিষয়ে এরূপ গোলমোগ বাপার হে লাকি অন্য দিছে খাইতে পাকে শা) 

কব ইত! অব্ঠ পর্বনা ৭ (শানজমে আছ ও মাস গ্রহন হলি লা রাগপুর্ুরমি, « 

মনো যুদ্ধ সময়ে রঃ ডি... 2 ₹০৭া পাপ কব ঠ তভঙিন কর বত ই 

গরাজয়ের হেতু; ইহা কি সমস্ত বুক্িনান লোক নিশ্চয় ক.রয় রাখেন নাই ৪ কারণ 

তর 



২৭৪ সত্যার্থ প্রকাশ । 

ক্ত্রিয়দিগের যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ রীতি যে, এক হস্তে রুটা খাইতে ওজল পান 
কবিতে থাকেন এবং অপর হস্ত দ্বারা, রথে আরোহণ করিয়াই হউক অথব| পদত্রজেই 
কউক, শত্রুর হস্তী এবং অশ্ব বিনাশ করিতে থাকেন । এইরূপ আচারেই বিজয় হয় 

এবং কখন পরাজয় হয় না। পূর্বেবান্ত রূপ মুঢ়তা বশতঃ অন্ঞ লোক সকল কেবল 
ভোজন বিষয়ে পৃথক চৌক! করিযা এবং বিরোধ করিয়া ও বাধাইয়া স্বাতন্তা, আনন্দ, 
খন, রাজ্য, বিদ্য। এবং পুরুষার্থ নষ্ট করিয়াছেন, এবং এই সমস্ত বিষয়ে ণ্চৌকা” 
বা ভোজনাধিকারে পরণত করিয়া ও হস্তের উপর হস্ত দিয়া বসিয়া থাকে এবং ইচ্ছা 

করে যে আরও যাহা কিছু পদার্থ পাওযা যায় তাহাও পাক করিয়া ভোজন করি। 

পরস্ত পূর্বেবাক্তরূপ ( অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দিগের মত ) না হওয়াতেই জানিবে যে সমুদয় 
আর্ধ্যাবর্ত দেশ “চৌকা” অর্থাৎ তছুপরে সুস্তিকা লেপন করিয়া সর্ববপ্রকারে নষ্ট করিয়া 
'দিয়াছে। তবেষে স্থানে ভোজন করিবে উক্ত স্থান অবশ্য ধৌত ও লিপ্ত করিবে 
এবং সন্মাজ্জনী দ্বারা ধূলা ও লোষ্ট প্রভৃতি দূরীকৃত করিতে প্রধত্ব করিবে এবং 

'মুসলমান ও খ্টিয়ানদিগের শ্যায় উহা ভ্রষ্ট পাকশাল! করিবে না। (প্রশ্ন ) সকড়ী এবং 
'স'কৃড়ী কি বস্ত্র? ( উত্তর ) জলাদির দ্বারা অন্ন পাক করিলে উহা! স'ক্ড়ী হয় এবং 

দ্বত ও দুগ্ধ দ্বারা পাক করিলে উহা অসক্ড়ী অর্থাৎ শুদ্ধ। (প্রশ্নকর্তা ) ইহাঁও 

উক্ত ধূর্তদিগের প্রবপ্তিত প্রতারণা মাত্র কারণ ইহা দ্বারা অধিক দ্বৃত ও ছুগ্ধপক্ক 
সুস্বাদু বস্তু ভোজন করিতে পাইবে এবং ঘ্বৃতাক্ত পদদাথ অধিক উদরে যাইবে বলিয়া 

এইরূপ কৌশল রচনা কর! হইয়াছে । অগ্নিতে অথবা! কালক্রমে ফলাদি যাহ। পরিপক্ক 
হয় উক্ত পদার্থ ই পক । এবং যাহা পন্ক ন! হয় উহ্হাই কাচা অথবা অপন্ক। পককই 

ভোজনীয় এবং অপক্ক ভোগ্নীয় নহে, যদিচ ইহা সর্বস্থলে সত্য নে, কারণ *ছোল।” 

ইত্যাদি অপরু দ্রব্য ভোজন করা যায়। (প্রশ্ন) ছ্বিভ কি স্বহস্তে পাক করিয়া! 
ভোজন করিবে অথবা শূত্রের হস্তে পাক করাইয়া ভোজন করিবে ? ( উত্তর ) শৃয্রের 

হস্তে পাক করাইয়াই ভোজন করিবে কারণ, ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈ বর্ণস্থ স্ত্রী 
এবং পুরুষ বিস্তাপাঠে, রাঞ্জা পালন, এবং পশুর পালন, ক্ষেত্রকার্য; ও ব্যবসায়াদি 
কার্যে তৎপর থাকিবে । শুপ্রের পাত্রে এবং উহার গুকুপন্ক অন্ন আপংকাল ব্যতিরেকে 
ভোজন করিবে না । প্রমাণ শ্রাবণ কর ১ 

আধ্যাধিষ্টিতা বা শূদ্রাঃ সংক্কর্তারঃ সুযুঃ ॥ 
আপন্তন্বধর্ম গত্র। প্রঃ ২। পটঃ ২। খণ্ড ২। সুত্র ৪॥ 

আর্াাদিগের বুশ শুর অর্থাত মূর্ণান্্রা এবং পুধ পাকাদি ও দেবাকার্য কবিকে 

কিন্তু ইসার। স্বীর এবং বগ্রাদি সনঙ্গে পাত্র পাকিনবে। যখন আধ্যদিগের গৃহে 



দশম সমূলাস। রি 
পাকাদি প্রস্তুত করিবে তখন উহার মুখ বন্ধে আবৃত করিয়। পাক করিবে, কারণ 
উহ্থাদের মুখ হইতে নিঃস্যত উচ্ছিষ্ট এবং নির্গত নিশ্বান উক্ত অল্পে পতিত হইতে না! 

পারে। প্রতি অষ্টম দিবসে উহাদ্দিগকে ক্ষৌরকণ্্ন এবং নখচ্ছেদন করাইতে হইবে ॥ 
উষ্হার। স্নান করিয়! পাক করিবে এবং আধ্যদ্দিগকে ভোজন করাইয়া পরে ভোজন 

করিবে । (প্রশ্ন ) শূদ্রকর্তৃক স্পৃষ্ট ও পর অন্নে যখন দোষ আইনে, তখন উহার হস্তে 
প্রস্তুত অন্ন কিরূপে ভোজন করিতে পার! যায়? (উত্তর ) একথ! কপোল কল্পিত এবং 
মিথ্যা । কারণ যে ব্যক্তি গুড়, চিনি, ঘৃত, দুগ্ধ, ময়দা, শাক, ফল, মূল, গমাদ্দি ভোজন- 

করিয়াছে, তাহার জানা উচিত যে, সে সমস্ত জগতের লোকের হস্তে প্রস্তত এবং 

উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছে । কারণ যখন শুদ্র, চামার, মেথর, যুমলমান, এবং 

খষ্টিয়ানাদি লোকে ইঙ্ষ্ কর্তন করে, এবং পেষণ করতঃ রস নির্গত করে তখন মল- 
সৃত্রোগুসর্গ করিয়া হস্ত ধৌত ন| করিয়া উহা স্পর্শ করে, উত্থাপন করে, ধারণ করে 
এবং অদ্ধেক পান করিয়। অদ্ধেক উহাতে প্রক্ষেপ করে এবং রস প্রস্তত করিবার 

সময় উহ্থাতে রুটাও সিদ্ধ করিয়া ভোজন করে। যখন চিনি প্রস্তত হয় তখন, 

পুরাণ ভূতার দ্বারা তাহা ঘর্ষণ করে। ইহার তলায় বিষ্ঠা, গোময়, মুত্র, ও ধূলি- 
লাগিয়৷ থাকে । ছুগ্ধে আপনার গৃহের উচ্ছিষ্ট পাত্রের জল দেয় এবং উহাতেই ঘ্বৃত, 
রাখে । আটা পিধষিবার সময়ও উচ্ছিষ্ট হস্তে উঠায় এবং ঘর্মজলও আটার উপর 

বিন্দু বিন্দু পতিত হয় ইত্যাদি । ফল ওল এবং কন্দেও এক্সপ বিচিত্র ব্যাপার 
টিয়। থাকে যে, এই সকল পদার্থ যে একবার খাইয়াছে সে সকলের হস্ত হইতেই 

ভোজন করিয়াছে । (প্রশ্ন) ফল, যুল, কন্দ এবং রস ইত্যাদি অদৃষ্ট বিষয়ে লোকে দোষ 
মানে না? (উত্তর ) বাহবা | ইহা সত্যকথা কারণ যদি এরূপ উত্তর না দিতে তাহা 
হইলে কি ধুলি এবং ভন্ম লোকে ভোজন করিত £ গুড়, চিনি, মিষ্ লাগে এবং দ্বৃত ও. 

ুগ্ধ পুষ্টিকর হয় বলিয়াই এক্সপ স্বার্থনাধক চাতুরী প্রকাশ কর! হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত, 
আর কিছুই নহে। ভাল যদি অনৃষ্টবিষয়ে দোষ না থাকে তবে, মেথর জথব। মুসলমান 
স্বহস্তে অন্য স্থানে প্রস্তত করিয়৷ তোমাকে আনিয়! দিলে তুমি খাইবে কিনা? যদি 
বল “না” তাহা হইলে অনৃষ্ট পদার্থেও দোষ হইল। তবে ইহা সত্য বটে যে 
মুসলমান এবং প্রীপ্টিয়ান আদি মগ্ভপার়ী এবং মাংসভোজীদিগের হস্তে ভোজন করিলে 
আধ্যদিগেরও পশ্চাৎ মস্ত মাংস পান ভোজনের অপরাধ আসিয়া পড়ে; পরস্ত 

আাধ্যদিগের মধ্যে পরস্পর এক ভোজন হইলে কোন দোষ দৃষ্ট হয় না। যভ দিন 
এক মহ, এক হানি লাভ, এবং এক মুখ ও ছুংখ পরস্পরের বোধ না হইবে তন দিন 

উন্নতি হওয়া অতিশয় কঠিন । পরম্থ কেবল পান ও ভোজন এক হইলেই সংশো- 

ধন হইতে পারে না। যত দিন মন্দকার্য। ত্যাগ করিয়া সশুকার্য্ের অনুষ্ঠান না 



-২৭৬ সত্যা্থ প্রকাশ। 

করিবে ততদিন বৃদ্ধির পরিবর্তে হানি হইত্তে থাকিবে । " পরস্পর বিচ্ছেব, মতভেদ, 
্রহ্মাচর্য্যের সেবন না করা, বিদ্ভার পাঠ এবং পাঠনা না করা, বাল্যাবস্থায় অসয়ন্বর 

বিবাহ বিষয়াশক্তি মিথাভাষনাদি কুলক্ষণ বেদবিষ্ভার অপ্রচার প্রভৃতি কুকণ্মই 

আধ্যাবর্তে বিদেশীয়দিগের রাজ্য প্রচারের কারণ। যখন ভাই ভাই পরস্পর 

যুদ্ধ করিতে থাকে তখনই তৃতীয় বিদেশীয় আসিয়া মীমাংসক হইয়া বসে। 

মহাভারতের ব্যাপার যাহা পচ সহজ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল তাহা, কি তোমর! 

ভুলিয়া গিয়াছ ? দেখ ! মহাভারতের যুদ্ধের সময় সকল লোক যুদ্ধকালে বাহনের 
উপর থাকিয়াই পান ভোজন করিত, পরস্পর বিচ্ছেদে হওয়াতে কৌরব, পাগুব এবং 

যাদবদিগের সকলেরই সর্ববনাশ হইল । উহা! ত অতীত হইয়! গিয়াছে । কিন্তু এক্ষণেও 

সেই পীড়া! (দোষ) পশ্চাতে লাগিয়া! রহিয়াছে । বল! যায় না যে এই ভয়ঙ্কর 

রাক্ষপী পীড়। কখন চলিয়! যাইবে কি ন। অথবা আধ্যদিগকে সমস্ত মুখ হইতে 

বিচ্ছিন্ন করিয়া ছুঃখসাগরে নিমগ্র করতঃ বিন করিবে কিনা? নেই গোত্রবিধাতক, 

'স্দেশবিনাশক নীচ ছুষ্ট দুর্য্যোধনের ছুষ্টমার্গে আধ্যগশ অস্ভাপিও চলিতেছে এবং হুঃখের 

বৃদ্ধি করিতেছে । পরমেশ্বর কুপা করুন যেন এই রাজরোগ ( মহাদোষ ) আমাদিগের 
আর্যগণের নিকট হইতে প্রণষ্ট হইয়া যায়। 

অভক্ষ্য ও তক্ষ্য দুই প্রকারের হইয়া থাকে । প্রথম ধণ্মশাস্ত্রোক্ত এবং দ্বিভীয় 

বৈস্তকশান্ত্রো্ত ৷ ধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যথ। £__ 

অভঙ্ষ্যাণি দ্বিজীতীনামমেধ্য প্রভবানি চ ॥ মন 1৫৫ ॥ 
দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষপ্তিয় এবং বৈশ্ুদিগের পক্ষে মলিন এবং বিঠ! ও মুত্রাদির 

সংসগগোত্পর শাক ও ফলমুলাদি ভোজনীয় নহে। 

বজয়েন্মধু মাৎসঞ্চ | মন।২।১৭৭ ॥ 
মস্ত, গঞ্জিক! সিদ্ধি এবং অহিফেন ইন্যাদি বহু প্রকারের মাদক ভ্ত্রন্য ও মাংস 

অসেরনীয় £-- 

বুদ্ধিং লুম্পতি যদ্দ্রব্যং মদকারী তদ্ুচ্যতে ॥ 
শা ধর। অ3৪। ক্লো১২১॥ 

যেসকল পদার্থ বুদ্ধিন/শক তাহ! মদ্ঝারী এজন্য উহা! কখন সেবন করিবে না। যে 

সকল অন দুষিত এবং বিকৃত ছুর্গৃক,দিপুর্ণ এবং পক নহে উচ্চা, ভোক্ঞন করিবে না। 

মন্মাংসাহাগ: শ্লেচ্ছদিগের এব শাঁগদিগের শরীর মগ্য ও মাসের পরমাণু দ্বারা পূর্ণ 
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তাহাদিগের হস্তে ভোজন কর! বিধেহ নহে । যাহাতে উপকারক প্রাণীর হিংসা হয় অর্থাৎ 

যেমন একটা গাভীর শরীর হইতে ভুর্ধ, ঘবৃত, বলদ এবং অন্য গাভী উৎপন্ন হইয়া এক 
পুরুষে চারি লক্ষ পঞ্চসগ্তুতিসহত্র ছয় শত মনুষ্যের গ্লীতি উৎপন্ন হয় তক্রপ উপকারী 
পশুকে মাবিবে না এবং মারিতে দিবে না । এক গাভী যদি ২০ সের দুগ্ধ এবং আর 

একটি যদি ২ সের দুগ্ধ দেয়, তবে গড়ে প্রত্যেক গাভী হইতে ১১ সের ছুগ্ধ হইয়া থাকে । 

কোন গাভী ১৮ মান এবং কোন গাভী ছয় মাস যাবৎ ভুগ্ধ দেয়। সুতরাং গড়পড়তায় 

১২ মাস করিয়া গাভীর দুগ্ধ হইয়া থাকে । এল্সণে প্রত্যেক গাভীর পূর্ণজীবন পর্য্যন্ত দুধ 

হইতে ২৪৯৬০ (২৪ সহজ ৯ শত ৬০) মনুষ্য একবার তৃপ্ত হইতে পারে । এক গাভীর 
ছয় বস এবং ছয় বশুসতরী হইয়া থাকে । যদি প্রত্যেকের ২টী করিয়া মরিয়া! যাখ 
তাহা হইলেও দমটী অবশিষ্ট রহিল। পাঁচটা ধেনু হইতে পূর্ণজীবন পর্য্যন্ত ছুগ্ধ লাত 

হইলে ১২৪৮০০ ( এক লক্ষ ২৪ সহজ ৮ শত) মনুষ্য তৃপ্ত হইতে পারে । অবশিষ্ট 
পাঁচটী বলদ পূর্ণজীবন সময়ে ৫০০০ ( পাঁচ সহত্র ) মন অল্প ন্যুন পক্ষে উৎপন্ন করিতে 
পারে। উক্ত অন্ন হইতে প্রতোক মনুষ্য যদি ৩ পোয়া করিয়া ভোজন করে তাহা 

হইলে, দুই লক্ষ পঞ্চাশ সহত্র মনুষ্যের তৃপ্তি হইয়! থাকে । ছুগ্ধ এবং ন্ন একত্র 
করিয়া ৩৭৪৮০০ তিন লক্ষ চূয়াত্তর হাজার আট শত মনুষ্য তৃপ্ত হুইয়৷ থাকে ! উভয় 
সংখ্য! একত্র করিলে এক গাভীর দ্বার! এক পুরুষের মধ্যে ৪৭৫৬০০ চারি লক্ষ পঁচাত্তর 
হাজার ছয় শত মনুষ্য একবার পালিত হয়। বংশ বৃদ্ধি করতঃ গণনা! করিলে অসং- 

খ্যক মনুষোর পালন হইয়া থাকে, ইহা বুঝা! যায়। এতন্তিম্ম বলদ শকটাকর্ষণ বাহনের 
কার্য, এবং ভার উত্তোলনাদি কম্মমন ঘবার। মনুষ্যের মত্যন্ত উপকারে আইসে। গে! 

দুগ্ধ হইতে অত্যন্ত উপকার হইয়া থাকে । বলদ যেরূপ উপকারী মহিষও সেইরূপ 

উপকারী । গোছুগ্ধে যত পরিমাণে বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তদ্রুপ কিস্তু মহিষের ছুগ্ধ হইতে 
হয়না । এইজন্য আধ্যগণ গোকে মুখ্যোপকারক রূপে গণনা! করেন। যে কেহ 

শ্িদ্বান হইবে সেও এই প্রকার বুঝিবে। ছাগ দুগ্ধ হইতে ২৫৯২০ ( পচিশ হাজার 

নয় শত কুড়ি) মনুষ্যের পালন হয়। তঞ্জপ হস্তী' অশ্ব, উষ্ট্র মেষ এবং গদ্দভাঁদি 

হইতেও হত্যন্য উপক্কার হইয়া থাকে ।% এই পশু দিগকে যাহার! বিনাশ করে 

তাহাদিগকে সমন্ত মনুষ্য বিনাশক বুঝিতে হইবে । দে যখন আধ্যদিগের রাজত্ব 

ছিল তখন এ সকল গো প্রভৃতি মভোপকারক পশু বিনাশিত হইত না। তখল 

আধ্যাবর্তে এবং পৃথবীর আন্থান্য স্থানের মনুষ্াদি প্রাণী অতাস্ত আনন্দে অবস্থান 
নরিত! কারণ দুগ্ধ, ঘ্বচ, এবং ললদাক্ পশু আ্প্রিক পরিমাণে জন্মিলে অন্নরস 
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প্রচুর প্রাপ্ত হইত। যখন বিদেশীয় মাংসাহারীগণ এদেশে আসিয়৷ গো আদি পণ্ড 
হত) করিতে লাগিল এবং মদ্যপায়ীগণের রাজ্যাধিকার হইল সেই সময় হইতে 

আর্য্যদিগের হুঃখ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । কারণ £- 

“নষ্টে মূলে নৈব ফল ন পুষ্পম্” । রদ্ধচাণক্যঃ অঃ ১০1১৩ ॥ 
বৃক্ষের মূল কর্তণ করিলে ফল এবং পুষ্প কোথ। হইতে আসিবে ? ( প্রশ্ন ) যদ্দি 

সকলে অহিংসক হইয়! যায় তাহ! হইলে ব্যাপ্রাদি পশু এতাদৃশ বৃদ্ধি পায়, যে তাহার! 
সমস্ত গে আদ পশুকে হত্যা করিয়া ভোঞ্ন করিবে এবং লোকের পুরুবার্থ ব্যর্থ 

হইয়া! যাইবে ? ( উত্তর ) উহা। রাজপুরুষদিগের কার্য অর্থাৎ তাহার হানি কারক পশু 
এবং মনুষ্য দিগকে দণ্ড দিবে এবং ( আবশ্যক হইলে ) প্রাণ হইতেও নিযুক্ত করিবে ॥ 

(প্রশ্ন ) তাহা হইলে কি উহার্দিগের মাংস ফেলিয়া দিবে? (উত্তর) ইচ্ছা হয় 
ফেলিয়! দিবে বা! কুকুরাদি মাংসাহারী পশু দ্িগকে ভক্ষণ করাইবে বা স্বালাইয়া 

দিবে, কিম্বা অন্ত কোন মাংসাহারীকে ভোজন করাইবে তাহাতে সংসারে কোন হানি, 
হইবে না। কিন্তু তাদৃশ মনুষ্য মাংসাহারী হওয়াতে তাহার স্বভাব ও ছিংআক হইতে 
পারে। হিংসা চৌর্য্য, বিশ্বাসঘা হকতা, ছল এবং কপটাদি দ্বার ষে সকল পদার্থ লব্ধ, 
হইয়া ভোগের উপযোগী হয়, তৎসমস্তই অভক্ষ্য ; এবং অহিংস! ধণ্ঘাদি কাধ্যদ্বারা লব্ধ 
ভোজনের উপযোগী পদার্থই তক্ষ্য। যে সকল পদার্থদ্বার। স্বাস্থ্য, রোগনাশ, বুদ্ধি 
বল পরাক্রমের বৃদ্ধি ও আমু বৃদ্ধি হইয়! থাকে তাদৃশ তগ্ডুলাদি গোধুম, কল, মূল, কন্দ, 
দুগ্ধ, ঘ্ৃত এবং মিষ্টাদি পদার্থ সেবন করিবে এবং যথাযোগ্য পাক ও মিশ্রিত করিয়া, 

বথাকালে পরিমিত ভোঞ্জন করিবে; এই সমস্তকেই ভক্ষ্য কহিয়া থাকে । যে সকল 

পদার্থ নিঙ্গ প্রকৃতি বিরুদ্ধ এবং বিকারকারী উহ সর্ব! ত্যাগ করিবে এবং ফে 

ষে পদার্থ যাহার যাহার পক্ষে উপযুক্ত উবাই গ্রহণ করিবে; ইহাও ভক্ষ্য মধ্যে 
পরিগণিত । (প্রশ্ম) এক লজে ভৌঞনে কি কোন দোষ আছে জথবা নাই? (উত্তর) 
দোষ আছে। কারণ একের সহিত অন্যের স্বভাব এবং প্রকৃতির মিল হয় না। 
যেমন কুষ্ঠ রোগ গ্রস্তের সহিত ভোজন করিলে সুস্থ লোকেরও শোণিত বিকৃতি হয়, 

তঙ্রপ অন্যের সহিত ভোজন করিলে কিছু ন! কিছু বিকৃতি হয় এবং উপকার হয় না, 
«এইজন্য ১ 

নোচ্ছিফৎ কল্ঠাচিদ্দদ্যান্নাদশাচ্চৈব তথান্তরা | 
ন ঠৈবাত্যশনৎ কুর্ধরা্ চোচ্ছিষ্টঃ ক্ক চিদ্ব্রজেৎ ॥ 

মনঃ ২। ৫৬॥ 
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কাহাকেও উচ্ছিষ্ট প্রদান করিবে না কাহারও ভোজনের সহিত স্বয়ং একত্রে 

ভোজন করিবে না, অধিক ভোজন করিবে না এবং তভোজনের পশ্চা হস্ত ও মুখ 
প্রক্ষালন না করিয়া ইতস্তত: কোথাও যাইবে না। (প্রন্ন) গুরোরুচ্ছিষ্টভোজনম্ 
শতবে এই বাক্যের কি অর্থ হইবে ? (উত্তর) ইহার এই অর্থ যে গুরুর ভোজনের পশ্চাৎ 

পৃথক্শ্থিত শুদ্ধ অল 'ভোজন করিবে অর্থাৎ গুরুর ভোজনান্তর শিষ্যের ভোজন কর! 
উচিত । (প্রশ্ন) যদি উচ্ছিষ্ট নিষেধ হইল, তাহ! হইলে মধু, মক্ষিকার উচ্ছিষ্ট, দুগ্ধ, 
গোবগুসের উচ্ছিষ্ট এবং অন্পও একগ্রাস ভোজনের পর নিজের উচ্ছিষ্ট হয়। নতএব 

উহাও ভোজন করা উচিত নহে? (উত্তর) মধু কেবল কথামাত্রেই উচ্ছিষ্ট হয়, 
পরম্থ উহা অনেক ওষধির সার হইতে গৃহীত হয়। গোবগুস আপনার মাতা কর্তৃক 

নিঃসারিত দুগ্ধ পান করে, ভিতরের দুগ্ধ পান করিে পারে না, সুতরাং উহা উচ্ছিষ্ট 
হয়না । পরম্থ্ গোবুসের পানের পশ্চাৎ জলঘারা গাভীর স্তন প্রক্ষালন করিয়। 

গুক্ধপাত্রে দোহন করা উচিত। আর নিজের উচ্ছিষ্ট নিজকে বিকৃতি উৎপাদন 

করিতে পারে না? দেখ ইহা স্বভাবসিদ্ধ যে' কেহ কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে 

না। আপনার মুখ, নাক, কাণ, চক্ষু, উপস্থ এবং গুহোন্দিয়ের মলমুত্রাদির স্পশে 
স্বপা হয় না কিন্তু, অপরের মলমৃত্রের স্পর্শে হইয়! থাকে । ইহা হইতে এই সিদ্ধ হইতেছে 
'ষে, এই ব্যবহার সৃষ্িক্রম হইতে বিপরীত নহে অতএব, মনুষ্যমাত্রেরই উচিত যে 

কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না? (প্রশ্ন) আচ্ছা, স্ত্রীপুরুষও পরস্পর উচ্ছিষ্ট 
ভোজন করিবে না ? (উত্তর) না। কারণ উহাদিগেরও শরীরের স্বাব পরস্পর বিভিন্ন । 
€ প্রশ্ন) মনুষ্য মাত্রের হস্তে পন বস্তু ভোজনে কি দোষ আছে? কারণ ত্রাঙ্গণ 

হইতে চগ্ডাল পর্যাস্ত সকলেরই শরীর, অস্থি, মাংস এবং চণ্মনিশ্মিত এবং যেরূপ 

শোঁণিত ব্রাহ্মণের শরীরে প্রবাহিত তত্রপ চগ্ডালাদি সকলেরই শরীরে আছে। 

তবে মনুষামাত্রের হস্তে প্রস্তত এবং পন্ক অন্ন ভোক্ষনে দোষ কি? ( উত্তর ) দোষ 

আছে। কারণ উত্তম পদার্থের ভোঙ্ন ও পান বশত; ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর শরীরে 

ছুগন্ধাদি দোষ রহিত, যে রজোবীর্য্য উৎপন্ন হয়, চণ্ডাল এবং চণ্ডালিনীর শরীর ছুর্গন্ধের 

পরমাণুতে পুর্ণ থাকে একারপ, তত্রপ হয় না । সুতরাং ব্রাঙ্গণাদদি উত্তম বর্ণের 

হুস্তেই ভোজন করিবে এবং চণ্ডাল, মেথব ও চামার আদি নীচের হস্তে ভোজন 

করিবে না । আচ্ছা, যদি কেহ তোমাকে জিজ্ভাসা করে যে. যখন মাতা, শ্বশ্র, কন্যা 

ভগ্লী ও পুত্রবধূ প্রভৃ্টি সকলেরই যেমন চণ্রের শরীর নিজ্পতীরও তদ্ধপ, তখন 

ভূমি আপনার স্্রার সহিহ যেরূপ বাবহার কর তঞ্জপ কি উহাদের সচতও বাবহার 

করিধে ? তাঙ্া হইলে হোমাকে সন্কুচিত হঈয়া নি দ থাকিতে হঈবে । (উদ্তর 

(শুদ্ধ) অন্ন যেরূপ হস্তে গ্রহণপুর্নধক মুখন্বারা ভোঞ্জন করা যাস হব্রপ, দুর্গ অনিও 
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ভোজন কর! যায় বলিয়া কি মলাদিও খাইতে হইবে ? এরূপ কি হইতে পারে ? 

(প্রশ্ন ) দি গো-পুরীষে ( গোময়ে ) ভোজন স্থানের প্রলেপ হইতে পারে তখন 
আপনার পুরীষে কেন তাহার লেপ হইতে পারে না? গোময়ের লেপ হইতে পাকস্থান 
কেন অশুদ্ধ হয় না? (উত্তর) মনুষ্য-পুরীষে যেরূপ দুর্গন্ধ হয়, গোময়ে তন্রপ ভুর্গন্ধ 

হয় না । গোময় চিকন বলিয়। শীত্র উড়িয়। যায় ন। ও তদ্বার। বস্ত্র বিকৃত ও মলিন 

হয় না। স্বত্তিকার সহিত গোময়ে যেরূপ শুদ্ধ হয় কেবল ম্ৃত্তিকায় ভাদৃশ হয় না। 
মৃন্তিকা এবং গোময়ের দ্বারা যে স্থান লিপ্ত হয় উহ! দেখিতে অতি সুন্দর হয় । পাকস্থানে 

ভোজনাদি করাতে দ্বৃুত, মিষ্ট এবং উচ্ছিষ্ট পতিত হয় এবং সেই জন্য মক্ষিক! ও 

কীটাদি অনেক জীব মলিন স্থান হইতে আইনে স্তুতরাং, উক্ত স্থানে সম্মার্জনী 

এবং প্রলেপ প্রতিদিন না দিলে উহ! “পাইখানার” মত হইয়া পড়িবে । এইজন্য 

প্রতিদিন গোময়, স্বত্তকা এবং সম্মার্জনী দ্বার। উহা! সর্ববথ। 'শুদ্ধ রাখিবে এবং ইষ্টক 

নির্মিত “পাকা” গৃহ হইলে জল দ্বারা প্রক্মালন করিয়! শুদ্ধ রাখিতে হইবে, ইহাতে 
পুর্বেবান্ত দোষের নিবৃত্তি হয়। মুসলমানদিগের পাকস্থানে কোন স্থানে কয়লা, 
কোন স্থানে ভন্ম, এদিকে কাঠ, ওদিকে ভগ্র স্বৎপাত্র, কোন স্থানে উচ্ছিষ্ট রেকাব, 
কোন স্থানে অস্থি প্রভৃতি পঠিত থাকে এবং মক্ষকার ত কথাই নাই। এরূপে 

উক্ত স্থান এতাদৃশ বীভৎস বলিয়া বোধ হয় ঘে, কোন শ্রেঠ মনুষ্য সেই স্থানে 
যাইয়া উপবেশন করিলে তাহার বমন হইবার সন্তাবন! হইয়া! উঠে এবং অতিশয় ভুর্গন্ধময় 

স্থানের তুল্য বোধ হয়। আচ্ছা, যদি কেহ সুসলমানদিগকে জিজ্ঞাস করে যে, গোময়ের 
দ্বারা পাকস্থানের প্রলেপ দেওয়। যদ্দি তোমর। দোষ বলিয়। গণন! কর তবে, চুলীতে 

শুক্ষ গোময় প্রক্ষেপ করিয়া উহ্থার অগ্নিতে তামাক্ পান করা, এবং গৃহের প্রাচীরে 

গোময়ের প্রলেপ দেওয়াতে তোমাদিগের পাকস্থানও অবশ্যই ভ্রষ্ট হইয়া যায়, তবে 

শাহর! কিছুই উত্তর দিতে পারিবে না৷ ? (প্রশ্ন ) পাকস্থানে বসিয়া ভোজন কর! উত্তম 

অথব৷ শন্ট স্থানে বসিয়। ভোঞ্জন করা উচিত। (উত্তর) যেখানে উত্তম রমণীয় এবং 

স্থন্দর স্থান দেখিবে সেই স্থানেই ভোজন করা উচিত। পরস্ত প্রয়োজনীয় যুঞ্চাদি সময়ে 
অশ্বাদি বাহনের উপর ব্সিয়। অথবা দপগ্ডায়মান থাকিয়াও ভোজন এবং পান করা 

উচত। (প্রশ্ন | তবে কি লেকে নিজ হস্তেপই প্রস্তুত জম ভোজন করিবে, অপরেৎ 
হপ্তের ভোঙ্ন »+রিবে নাত (উদ্তুপ ) এধ্যগণ খাহ। শুদ্ধ রাতি মন্ুনারে প্রস্তুত করিলে 

উহা সমস্ত আগ্যগণের সহিত ভোজন করিলে কোনই হানি হয় না। কাবণ, যদি 

ভ্রু; আদ বর্বহ প্রা কন পুঞুন পাক এাধা, চাপ আদান, গ্াাজাধি প্র্ধাণণ 

এড.ও হা সন শপ্ঠতর কবে অহও খকেন তাহ। হঙলে, বিদ্ভাৰ শুভ গশের 

কখন বৃদ্ধি হইতে পারে পা। দেখ! মহারা্ যুধিষ্ঠিরের রাজসু যজ্ঞে পৃথিবার 
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এবং গ্োমাংসা'দ ভৌজন স্বীকার করিল, সেই সময় হইতেই ভোজনাদিতে গোলযোগ 

হইয়া উঠিয়াছে। দেখ ! কাবুল, কান্দাগ্চার, ইরান, আমেরিকা, এবং ইয়ুরোপাদি 
দেশের রাজকন্যা গান্ধারী, মান্রী এবং উলোপী আদ্দির সহিত আবধ্যাবন্তীয় রাজাগণ 

বিবাহণদি ব্যবহার করিতেন; শকুনি প্রভৃতি, কৌরব ওপাগুবদিগের সহিত একত্রে পান 
ভোজন করিতেন। ইহাদিগের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। সেই সময় সমস্ত 
পৃথিবীতে একমাত্র বেদ মত প্রচলিত ছিল, যাহাই সকলেই মানিতেন। তখন পরস্পরের 

স্থখ, ছুঃখ, হানি ও লাভ পরস্পরে সমান বোধ করিত ; সুতরাং সে সময় পৃথিবী সুখপূর্ণ 

ছিল। এক্ষণে অনেক মত মতাবলম্বী হওয়াতে দুঃখ এবং বিরোধ বৃদ্ধি পাইতেছে 
যাহ। নিবারণ কর! বুদ্ধিমানদিগের কর্তব্য । পরমেশ্বর যদি সকলের মনে সম্যমতের 
অঙ্কুর রোপিত করেন তাহা হইলে মিথ্যামত শীঘ্র প্রলয় প্রাপ্ত হইয়া যায় এবং 

সমস্ত বিদ্বান লোক উহ্বার বিচার করতঃ বিরোধ ভাব ত্যাগ করিয়া প্রভূত আনন্দলাজ, 

করিতে সমর্থ হন। 

এই দশম সমুল্লাসে সংক্ষেপে আচার, অনাচার এবং তক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয় লিখিত 

হইয়াছে । ইহাতে এই গ্রন্থের পূর্ববার্ধ সমাপ্ত হইল। এই সকল সমুল্লাসে বিশেষ 
খণ্ডন ও মণ্ডন এইজন্য লিখিত হয় নাই যে, যাব মনুষ্য সত্যাতা বিচার সম্বন্ধে বিশেষ 

বিচার বুদ্ধি প্রকাশ না! করিবেন তাবৎ স্কুল এবং সুন্মম খগুনাদ্দির অভি প্রায় বুঝিতে 

পারিবেন না। এইজন্য প্রথমতঃ সকলকে সত্যশিক্ষার উপদেশ দিয়া এক্ষণে উত্তরাদ্ধে 
অর্থাৎ উত্তর চারি সমুল্পাসে বিশেষ খণ্ডন ও মণ্ডন লিখিত হইবে । এই চারি সমুল্পাসের 

মধ্যে প্রথম সমুল্লাসে আধ্যাবস্তায় বিভিন্ন মতামতের, দ্বিতীয়ে বৌদ্ধও জৈনদিগের, তৃতীস্ষে 

খৃষ্টান মতের এবং চতুথে মুসলমানদিগের মত মতাস্তরের খণ্ডন ও মণগ্ডনের বিষয় লিখিত 

হুইবে। পশ্চাৎ চতুর্দশ সমুল্লাসের অস্তে স্বমগ্তব্যামস্তব্য প্রদশিত হইবে । কেহ বিশেষ 

খণ্ডন ও মণ্ডন দেখিতে ইচ্ছা করিলে পরবর্তি চারি সমুল্লাসে দেখিবেন। পরম্থ সামান্যতঠ 

দশম সমুল্লাসেরও স্থানে স্থানে অল্প পরিমাণে খণ্ডন মগ্ডন করা হইয়াছে । পক্ষপাত 

ত্যাগ করিয়া! ন্যায় দৃষ্টিতে এই চতুর্দশ সমুল্লা যে পাঠ করিবে তাহার আহ্ায় সত্যার্থ 

বিকশিত হইয়া আনন্দ উত্পাদন করিবে । যেজন ভ্রম, দুরাগ্রহ এবং ঈধ্যা বশতঃ পাঠ 

ৰ! শ্রবণ করিবে তাহার পক্ষে এই গ্রস্থের অভিপ্রায় বার্থ বোধ হওয়া অতিশয় 
কঠিন। ন্ৃতরাং যে ইহার যথার্থ বিচার না করিবে সে ইহার অভিপ্রায় বুঝিজে 

না পারিয়। অত্যন্ত কষ্ট পাইবে। বিদ্বান্দিগের কর্তব্য এই যে, সত্যানত্য নিশ্চয় 

করতঃ সভ্যগ্রস্থণ এবং সত্য ত্যাগ করিয়া পরম আনঙ্গিত হওয়া । এইরূপ 

৩ 
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গুগগ্রাহক পুরুষ, বিদ্বান্ হইয়। ধর্শা, অর্থ, কাম এবং মোক্ষরপ ফল প্রাপ্ত হই) 
প্রসন্ন ইয়েন। 

ইতি রীমদয়ানন্দ সরম্বতী .স্বামিকতে নর 
স্মভাষাবিভূষিতে আচারাইনাচার ভক্ষ্যাইভক্ষ্য বিষয়ে 

দশম) সমুল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ| ১০। 
সমান্তোহয়ম্পূর্বার্থঃ ॥ 



উত্তরার্ধঃ। 

অন্থভূমিকা৷ | 
এ কথা সিদ্ধ যে পাচ সহ বশসর পুর্বে বেদমত ভিন্ন অন্য কোন মত কোথাও, 

প্রচলিত ছিল ন!, কারণ বেদোক্ত বিষয় সকল বিষ্ভার অবিরুদ্ধ। মহাভারতের যুদ্ধ 
হওয়াই বেদের অপ্রবৃত্তির কারণ । বেদের অপ্রবৃত্তি নিবন্ধন পৃথিবীতে অবিস্থান্ধকার 
বিস্তৃত হওয়ায় মনুত্যদিগের বুদ্ধি ভ্রমযুক্ত হওয়াতে যাহার মনে যেরূপ আসিয়াছিল 
সে সেইরূপ মত প্রচলিত করিয়াছে । তাদৃশ সমস্ত মতের মধ্যে চারি মন অর্থাৎ বেদ 
বিরুদ্ধ পৌরাণিক, জৈন, খ্রষ্টিয়ান এবং মুসলমান মত অন্য সমস্ত মতের মূল । এই সকল 
মত ক্রমানুসারে একের পর আর একটী করিয়া চলিয়া আসিয়াছে । এক্ষণে এই চারি 
মতের শাখা এক সহল্ের কম নহে । এই সকল মতাবলম্বী ইহাদিগের শাখ। মতাবলম্থী 
এবং অন্তান্থ সকলের পরস্পর সত্যাসত্য বিচার বিষয়ে অধিক পরিশ্রম হইবে না, এই 
আশয়ে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । ইহাতে যে সকল সত্যমতের মণ্ডন এবং অসত্যের 
খণ্ডন লিখিত হইয়াছে উহা, সকলকে বিদ্িত কর! প্রয়োজনীয় মনে' করা হইয়াছে । 
এবিষয়ে আমার যেরূপ বুদ্ধি এবং বিদ্যা ও চারি মতের ম্বুল গ্রন্থ দেখিয়। যেরূপ প্রতীতি 
হইয়াছে তাহা, সকলের সম্মুখে নিবেদিত করাই উত্তম কল্প বলিয়া মনে কর। হইয়াছে ; 
কারণ বিজ্ঞান গুপ্ত থাকিলে পুনরায় উহ। প্রাপ্ত হওয়া কঠিন। পক্ষপাত ত্যাগ করিয়া 
ইহ। পাঠ করিলে সকলেই সত্যাসত্য মত বিদিত হইবেন। অনন্তর সকলের পক্ষে নিজ 

নিজ বোধানুসারে সত্যমতের গ্রহণ এবং অসত্য মত ত্যাগ করা সহঙ্জ হইবে। ইহার 

মধ্যে যে সকল পুরাণাদি গ্রন্থের শাখা! প্রশাখারূপ মত মতান্তর আধ্যাবর্থদেশে প্রচলিত 

আছে, একাদশ সমুল্লাসে সংক্ষেপতঃ উহার গুণদোষ প্রদর্শিত হইতেছে । আমার 

এইক্সপ কাধ্য বারা যদি উপকার মনে না! করেন তাহা হইলেও বিরোধ করিবার কোন 

প্রয়োজন নাই; কারণ কাহারও হানি বা বিরোধ করা আমার তাৎপর্য নহে কিন্ত, 
সত্যাসত্যের নির্ণয় করা এবং করিতে প্রবৃত্ত করাই আমার উদ্দেশ্টু। এইরপ ন্যায় 

দৃষ্টির সহিত সকল মনৃষ্যেরই ব্যবহার কর! কর্তব্য । সত্যাসত্যের নির্ণয় করা এবং 
অন্যকে তাহাতে প্রবৃত্ত করাই মনুষ্য জন্মের প্রয়োজন, বাদ বিব(দ বা বিরে।ধ করিবা র বা 

অন্যকে তাহাতে প্রবৃত্ত করা আমার প্রয়োন্গন নহে । এইক্পে মত মতান্তরের পরস্পর 
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বিবাদ হইতে জগতে যে সকল অনিষ্ট ঘটিযাছে, এবং ভবিষ্যতে ঘটিতে পারে তাহা, পঙ্ষ- 
পাত রহিত বিদ্বজ্জন বুঝিতে পারেন । যতকাল মনুষা জতি মধ্যে নিথ্া মভামতাস্তরের 

পরস্পর বিরোধ এবং বিবাদ দূরীভূত না হইবে ততকাল, পরস্পরের প্রীতি আনন্দ হুইবে 
না। বদি আমর! (অর্থাৎ সকল মনুষ্য, বিশেষতঃ বিবজ্জন) সকলে ঈর্ষা ও দ্বেষ পরিহার 

করতঃ সত্যাসত্যের নির্ণয় করিয়া সত্যের গ্রহণ এবং অনতোর ত্যাগ করিছে এবং 

অপরকে ভাহাতে প্রবৃত্ত করাইতে কামন| করি তাহ! হইলে, উত্ত বিষ আমাদিগেং 

অসাধ্য হয় না। ইহা নিশ্চিত যে এই সকল বিদ্বান লোকদিগের বিরোধ বশহ;ই সকলে 
বিরোধ জালে পতিত রহিয়াছেন। যদি ইহার] কেবল স্থার্থপাধন ততপর ন! হইথা সার্বব- 
জনীন প্রয়োজন সিদ্ধি কামনা করেন তাহ। হইলে, একমত হইছে পারেন। ইহার 
উপায় বিষয়ে এই গ্রন্থের শেষে লিখিত হইবে। সর্ধ্বধক্তিমান্ পরমাত্ম! সকল মণুযোর 
আত্মার মধ্যে এক্যমত অবলম্বন করিবার যেন উংসাহ প্রস্তাশিত করেন । এই আনার 
একান্ত প্রার্থনা । 

অলমনিবিস্তরেণ বিপশ্চিদ্বরশিরোমণিষু ॥ 
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অধৈকাদশসমুল্লাসারম্তঃ | 

অথাহ্ধ্্যাবতীয়ি মতখণ্ডনমণ্ডনে বিধাস্তাম | 
এস্থলে আর্ধ্যাবর্ত দেশবাসী আধ্য'দগের মতের খণ্ডন এবং মণ্ডন বিধান কর! 

হইবে। পৃথিবীতে আর্ধ্যাবর্ত দেশের মত দেশ আর নাই। এই ভূমির নাম স্ুবর্ণ- 
ভূমি অথাৎ এই স্থানে স্ববর্ণাদি রত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই জন্য সৃষ্টির আদি 
সময়ে আধ্যগণ এই দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। স্যপ্টে বিষয়ে আমি পুর্বে 
বলিয়া আসিয়াছি যে, উত্তম পুরুষদিগের নাম আধ্য এবং আধ্য ভিন্ন অন্য মনুষ্য 
দগের নাম দশ্থ্য। পৃথিবীতে যহ দেশ আছে সকলেই, এই দেশের প্রশংসা করে 

এবং মনে করে ঘে স্পর্শমণির কথ! যাহা শ্রুত হয় তাহা মিথ্যা কিন্ু আর্ধ্যা বর্তই 
প্রকৃত স্পর্শমণি। লৌহস্বরূপ দরিদ্র বিদেশীয় ইহা স্পর্শ করিব! মাত্রই স্বর্ণ অর্থাৎ 
ধনাঢ্য হইয়া! যায়। 

এতদ্দেশ প্রমূৃতন্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ । 

স্বং শ্বং চরিত্রৎ শিক্ষেরন্ প্রথিব্যাৎ সর্বমানবাই। 
মনও । ২। ২০ ॥ 

সৃষ্টি হইতে পাঁচ সহজ বহসর পুর্ব সময় পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আর্ধ/দিগের সার্বভৌম 
ও চক্রবন্তি অথাশ জর্নেবাপরি একমাত্র রাজ্য ছিল। অন্যান্য দেশে মাণুলিক অর্থাৎ 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা বাদ করিহ যেহেতু কৌরব ও পাগুব পর্যন্ত এই দেশের রাজ্য 
এবং রাজশাসনানুসারে পৃথিবীর সমস্ত রাজা এবং প্রঙ্গা চলিত। মনুন্ৃতি যাহা 

সৃষ্টির আদি সময়ে লিখিত হইয়াছে উহাই, তাহার প্রমাণ | যধ। £--এই মর্ধ্যাবর্ভ দেশে 
উতপন্ন ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিদ্বানদিগের নিকট হুইতে পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্য, ক্রান্গণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব, শূত্র, দম্যু এবং শ্লে্ছদি সকলেই নিজ নিজ উপযুক্ত বিষ্তা এবং আচারের 

শিক্ষ! এব বিষ্তাভ্যান করিত। মাহারাগ যুধিন্টিরের রাক্সসূৰ যক্ষ এবং মহাভারতের যুদ্ধ 
পর্য্যন্ত পৃথিবীর অন্যান সমস্ত র!জয এই দেশের রাজ্যাধীন ছিল । যথা £__ চীনের ভগদত্ত, 
আমেরিকার বক্রবাহন, ইবুরোপ দেশের বিড়ালাক্ষ অর্থাৎ মার্জার স্শ চক্ষু বিশিষ্ট 
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যবন, যাহাকে ইউনান অথবা গ্রীস কথিত হইয়াছে, এবং ইরাণের শল্য প্রর্ৃতি সমস্ত 
রাজ। রাজসুয় ষক্ঞ এবং মহাভারতের যুদ্ধে আজ্জানুসারে আসিয়াছিলেন। রঘুবংশীগণ যখন, 
রাজ! ছিলেন তখন রাবণও এই দেশের অধীন ছিল। যখন রামচন্দ্র সময়ে রাবণ 

বিরোধী হয় তখন, শ্রীরামচন্দ্র উহাকে দণ্ড দিয়া রাজ্য হইতে বিচ্যুত করতঃ উহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা বিভীষণকে রাজ্য দিয়াছিলেন। স্থায়ন্তব রাজ হইতে পাগুব পর্যন্ত আর্ধ্য দিগের 
চক্রবণ্তি রাজ্য ছিল। তৎপশ্চাৎ পরস্পর বিরোধ বশ হঃ যুদ্ধ করিয়! নষ্ট হইয়া গিয়াছে । 

যেহেতু পরমাত্মার স্থ্ইতে অভিমানী, অন্ঠায়কারী, এবং আবিদ্বান লোকদিগের , 
প্লাজ্য বহুদিন অবস্থিত থাকে না। এই সংসারের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এইরূপ যে, 
ধন প্রভূত এবং নান! প্রয়োজনের ও অধিক হইলে আল্লন্য, পুরুষার্থরাহিত্য, ঈধ্যা, 
ছেষ, বিষয়াশক্তি ও প্রমাদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সেইজন্ঠ দেশে বিস্তা এবং স্থৃশিক্ষা। 

নষ্ট হইয়া ছৃষ্টগুণ এবং ডুষ্টব্যসনের বৃদ্ধি হয়। হুতরাং মগ্ভ ও মাংস সেবন, বাল্যা- 

বস্থায় বিবাহ এবং শ্েস্ছাচারাদি দোব বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধ বিভাগে যখন যুদ্ধবিদ্ভাকৌশল 
এবং সৈন্য এতদূর বৃদ্ধি পায় যে পৃথিবীতে ন্ত কেহ তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না» 
তখন উহাদিগের পক্ষপাত ও অভিমান পরিপন্ধিত হইয়। অন্যায় বৃদ্ধি পাইয়। থাকে । 
ঘখন এই দোষ ঘটে তখন, বিরে'ধ উপস্থিত হইলে তখন ক্ষুদ্রতরবংশ হইতে কোন 

পুরুষ অতি সামর্থযবান্ হইয়। দণ্ডায়মান হুইয়। এ রাগ্জাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয়। 
এইরূপে মুদলমান বাদসাহদ্িগের সমক্ষে শিবাজী, গুরুগোবিন্দসিংহ আদি দণ্ডায়মান 
হইয়। মুসলমান দিগের রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়। দিয়াছিলেন। 

অথ কিমেতৈর্বা পরহন্যে মহাধবৃধরাশ্চক্রবর্তিনঃ 
কেচিৎ সুদ ভূরিছ্াযেন্দ্যুম কুবলয়াশ্চ যৌবনাশ্ব বন্ধ7- 
বাশ্বপতি শশবিন্দু হরিশ্চন্দ্রাহস্বরীয ননক্ত, সর্য্যাতি 
যযাতানরণ্যাক্ষসেনাদয়ঃ । অথ মরুণ্ড ভরত :প্রভৃতয়ো 

রাজানঃ | মৈক্র্যপনিঃ প্রঃ ১। খং ৪॥ 
ইত্যা্দ প্রমাণ হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে স্থ্টি হইতে, মহাভার৪ পর্য্যস্ত আর্য কুলেই 

গক্রবন্ত্ণ ও সার্ববভৌম রাজা হুইয়াছিলেন । এক্ষণে উহাদ্দিগের সন্ভানগণের অভাগ্যোদয় 

হওয়াতে উহার। রাজ্যজষ্ট হইয়। বিদেশীগদিগের পদাত্রাস্ত হইয়া! রহয়াছেন। এস্থলে 

যেরপ নুহু', ভূরিছুন্দ, ইন্দ্রত্যু্স, কুবলয়াশ্, যৌবনাশ্ব, বদ্ধ্রাশ্ব, অশ্বপতি, শশবিন্দুঃ 
শ্থরিশ্চন্্র, অন্বরীষ, ননক্ত,ং সর্যাতি, যঘাতি, অনরণ্য, অক্ষসেন, মরুত্ত এবং তরতাদি 
সার্বধতৌম সর্ববভৃমিপ্রসিন্ধ চক্রবত্তখ রাজাদিগের নাম লিখিত হইয়াছে তত্রুপ মনুস্মৃতি 
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এবং মহাভারতাদি গ্রন্থে স্বায়ন্তবাদি চক্রবস্তঁ রাজাদিগের নাম স্পষ্ট লিখিত আছে । এই 
সকলকে মিথ্যা গ্রতিপর করা অজ্ঞানী এবং পক্ষপাতী দিগের কার্যা। (প্রশ্ন ) যে সকল 

জঃগ্নেয়াস্্রাদি বিস্তার কথা লিখিত মাছে তাহা! মিথ্যা কি সত্য ? উত্ত সময়ে কামান্ 

এবং বন্দুক ছিল বা ছিল ন।? (উত্তর) ইহ! সতা যে এইরূপ অস্ত্র শস্্ুও ছিল, কারণ 
উহ। পদার্থবিষ্ঞা দ্বারা সন্ভৃত হইয়| থাকে । (প্রঃ) উহ! কি দেবতাদিগের মন্ত্র হইতে সিদ্ধ 

হইত ? ( উত্তর.) ন!; যে সকল বিষয় গার! অস্ত্রশস্ত্র সিদ্ধকরা হইত তাহাকে দমন্ত্র 
, অর্থাৎ বিচার কথিত হইত এবং তাহ। দ্বারাই সিদ্ধ ও চালিত হইত । আর যে মন্ত্র শব্দময় 

হইয়! থাকে তাহা দ্বার কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। যদি কেহ কহে যে মন্ত্র হইতে অগ্নি 

উৎপন্ন হয়,তাহা হইলে যে এ মন্ত্রের জপ করিবে তাহার হৃদয় এবং জিহবা! ভন্মীভৃত 
হুইয়। যাইবে এবং এইকূপ হইলে শক্রকে বিনাশ করিতে গিয়। স্বয়ংই বিনষ্ট হইবে! 
স্বতরাং বিচারের নাম মন্ত্র! রাজমন্ত্রী বলিলে রাঙ্জকার্য্যের বিচারকর্তা বুঝায় । মন্ত্র অর্থাৎ 
বিচার দ্বার! প্রথমতঃ স্থষ্ট পদার্থের জ্ঞান এবং পশ্চাৎ প্রয়োগনুষ্ঠান করাতে অনেক প্রকার 
পদার্থ, এবং ক্রিয়া! কৌশল উতপন্ন হইয়া গাকে । কেহ লৌহের বাণ অথবা গোলা প্রস্তত 

করিয়া উহার মধ্যে এমন কোন পদার্থ এরূপ ভাবে যদি রাখে যে উ্ছা অগ্রিসংযুক্ত হইলে 
বায়ুতে ধম বিস্তৃত হয়, অথবা! সূর্ধ্যকিরণ বা বায়ু স্পর্শ হইলে অগ্নি প্রম্থলিত হইয়া 

পড়ে তাহা হইলে, উহার নাম অগ্রেয়াম্্রয়। অপর “কহ উহার নিবারণ ইচ্ছ। 
করিলে উহার উপর বারুণাস্ত্র প্রয়োগ অর্থাৎ যখন কোন শক্র প্রতিপক্ষের সেনার 

উপর আশ্েয়ান্ত্র প্রয়োগ করতঃ বিনাশ করিতে ইচ্ছা করে তখন সেনার রক্ষার্থে, 

সেনাপতি বারুণান্তর দ্বার! অগ্নেয়াস্ত্রের নিবারণ করিবেন। উহা! এরূপ দ্রব্য সমূহের 

যোগবশতঃ প্রবৃত্ত হয় যে উহার ধুম বায়ুর সহিত স্পর্শ হইব! মাত্রই মেঘোৎপঞ্ডি 

হইয়া! তৎক্ষণাৎ বারিব্ষণ হইতে আরম্ভ হইয়া এ অগ্নিকে নির্ধাপিত করিবে । 

এইরূপ এক প্রকার নাগপাশ অস্ত্র ছিল, যাহা প্রয়োগ করিবা মাত্র বিপক্ষের অঙ্গ 

দুঢভাবে বদ্ধ করিত। তদ্রপ মোহনাস্ত্র আর একটি যন্ত্র বা অস্ত্র ছিল, যাহাতে মাদক 

'দ্ব্য প্রক্ষিপ্ত থাকাতে তাহা হইতে নির্গত ধুম লাগিবামাত্র শক্রসেন! নিদ্্রাস্থ অথব 

মুচ্ছিত হইত। এইরূপ অনেক শঙ্কান্্র প্রচলিত ছিল। লৌহতার বা! শীসক 
কইতে অথবা! অগ্ঠ পদার্থ হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়। শক্রদগের নাশ করা হইত, 

উহ্বাকেও আগ্নেয়ান্্ এবং পাশপতাস্ত্র জর্থত হইত। (তোপ (কামান ) এবং বন্দুক 

ইছা অন্যাদেশের ভাষা) সংস্কৃত অথবা আর্ধ্যাবর্তের ভাষা নহে। কিন্তু বিদেশীয়গণ 

াহাকে ভোপ কহে, সংস্কৃতে এবং ভষায় তাহার নাম 'শহত্রী এবং যাহাকে বন্দুক 

। কনে, উহা সংস্কৃতে, এবং আর্ধ্যভাবায় ভুশুপ্তী নামে কথিত হয়। যে সংস্কৃত বিন্তা 
"পাঠ বরে নাই, (সেই জমে. পতিত হইয়া যদ্দিচ্ছা লিখে ব। বলে । বুদ্ধিমান লোক 
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তৎ সমস্তুকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। যাবতীয় বিস্তা। পৃথিবীতে বিস্তৃত 

আছে তৎসমভ্ত আধ্ধযাবর্তদেশ হইতে মিসর, মিসর হইতে গ্রীঘ, গ্রীস হইতে রোগ, 
রোম হইতে ইয়ুরোপ এবং ইউরোপ হইতে আমেরিকাদি দেশে বিস্তৃত হইয়াছে । 
এক্ষণে আধ্যাবর্ত দেশে সংস্কৃত বিষ্ভায় যতদূর প্রচার আছে মম্য কোন দেশে তজ্রপ 
নাই। লোকে যে বলে যে জন্দনীদেশে সংস্কৃত শ্ভভার অত্যন্ত প্রচার হইয়াছে 
এনং মোক্ষমূলর সাহেব যত সংস্কৃত পড়িয়াছেন তত্রপ আর কেহ পাঠ করেন নাই, 
ইত্যাদি কখন কেবল কথা মাত্র । কারণ ণ্নিরস্ত পাদপে দেশে এরগ্োহপিত্রমায়তেশ 
অর্থাৎ যে দেশে কোন বৃক্ষ নাই সে দেশে এরগুকেই বুহত বৃক্ষ মনে কর হয়। তজপ 
ইয়ুরোপ দেশে সংস্কৃত বি্ভার প্রচার ন। থাঙ্কাতে জন্মানগণ এবং মেক্ষমূলের 

সাহেব যাহ। কিছু ল্প পাঠ করিয়াছেন, উক্ত দেশপক্ষে উহাই অধিক হইয়াছে । কিন্ত 
আধ্যাবর্থদেশের দিকে দৃষ্টি করিলে ইহাদিগের (সংস্কৃত বিস্তা) অতিশয় ন্যুন বলিয়৷ বোধ 
হয়। কারণ আমি জর্মনদেশ নিবাসী একজনপপ্রিন্দপলের*( প্রধানাচার্য্যের ) পত্র হইতে 

বুঝিয়াছি যে উক্ত দেশে সংস্কাত পর্বের অর্থ করতে পারেন এরূপ লোকও অতি বিরল । 

আর মোক্ষমূলর সাহেবের সংস্কৃত সাহিত্য এবং অল্লপরিমাণে বেদব্যাখ্যা দেখিয়া আমার 

প্রতীতি হইতেছে যে, তিনি নানা স্থানের আধ্যাবর্তীয় লৌকদিগের কৃত টীকা দর্শন 

করতঃ কিছু কিছু যধ! তথ! লিখিয়াছেন । যথা তিনি“যুজন্তি ব্রপ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ। 
রোচন্তে রোচনা দিব” এই মন্ত্রের নর্থ “অশ্ব” করিয়াছেন। সায়নাচার্য যে সূর্য্য 
অর্থ করিয়াছেন তাহা ইহ! অপেক্ষা উত্কৃষ্ট। পরম্থ ইহার প্রকৃত অর্থ পরমাস্থ! 

যাহা আমার রণত “ধগ্বেদাদিভাষাভূমিকা” তে দেখিতে পাইবেন। তগায় ইহার 
প্রকতার্থ ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । ইত্যার্দি কারণবশতঃ জানিতে হইবে যে জন্মনিদেশে 

এবং মোক্ষমূলর সাহেবের সংস্কৃত বিষ্ভার পাণ্ডিত্য কতদূর বিস্তৃতা ইহা নিশ্চিত 
যে যত প্রকার বিস্ত। পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে ততুসমস্তই আধ্যাবর্ত দেশ হইতে 

গ্রচা্তি হইয়ীছিল । দেখ! “জেকোলিয়ট” নাম! প্যারিস্ অর্থাৎ ফ্রান্স নিবাসী 

একজন সাহেব আপনার “বাইবেল ইন ইশ্ডিয়” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, 

আর্ধ্যাবর্তদেশ সমস্ত বিষ্ভ/ এবং কল্যাণের ভাপ্ডার এবং সমস্ত বিগ্ভা এবং মত এই 
দেশ হইতেই বিস্তৃত হইয়াছে । তিনি পরমাস্থার নিকট প্রার্থনা করিয়াছ্ছলেন ঘে, 
পূর্ববকালে আর্ধ্যাবর্তদেশে যেরূপ উন্নতি হইয়াঞিল যেন তীহার দেশেও তদ্রপ উন্নঠি 
হয়। তাহার লিখিত বিষয় তাহার গ্রন্থে দেখিতে পাইবে | “দ্ারাশিকোহ” নামক 

বাদশাহাও এই নিশ্চয়, করিয়াছিলেন যে, সংস্কতে যেরপ পূর্ণ বন্ত। বিদ্তমান আছে তত্রপ 
আর জন্য “কান ভাষায় নাই। তিনি উপনিষদের ভাবাস্তরে এইক্প লিথিয়াছেন যে 
“আমি জারবী জারি অনেক ভাষা পাঠ করিয়াছি কিন্তু তাহাতে আমার মনের সন্দেহ 
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দুরীভূত হইয়! আনন্দ হয় নাই পরস্তু, যখন সংস্কত দেখিলাম এবং শ্রবণ করিলাম তখন 

আমার অত্যন্ত আনন্দ হইল। কাশীর মানমন্দিরের শিশুমারচক্র দেখ। উহার 
পূর্ণরক্ষা না হইলেও উহ! কতদূর উত্তম এবং উহা দ্বারা এক্ষণেও খগোলের অনেক বৃত্তান্ত 
বিদিত হওয়া যায়। যদি “জয়পুরাধীশ সবাই” উহার সংস্কার করিয়। ভগ্নাংশগুলি 
পুননিন্মাণ করেন তাহ হইলে, উহা! অতি উৎকৃষ্ট হইবে । পরম্থ মহাভ;রতের যুদ্ধ 
এই সর্ববশেষ্ঠ দেশকে এরূপ আঘাত করিয়াছে যে, আজ পর্যন্তও ইহা নিজ পূর্ব 
স্বাবস্থায় শাসিল ন1। এক ভ্রাতা যখন অপর ভ্রাতাকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন 

যে সকলের নাশ হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ কি ? 

_বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধিং । বৃদ্ধচাণক্য অঃ ১৬1১৭॥ 
যখন বিনাশেয় সময় নিন টবস্তাঁ হয় তখন বুদ্ধি বিপরীত হয় জতএব বিপরীত কার্ধ্য জনু- 
স্িত হয়। কেহ সরল বুঝাইলে বিপরীত বুঝিবে এবং বিপরীত বুঝাইলে সরল বোধ 
হইবে। বড় বড় বিদ্বান রাজা, মহারাজা, খষি এবং মহধিগণ বহুল পরিমাণে মহা- 
ভারতের যুক্ষের সময় নিহত হওয়ায় এবং বহুসংখ্যক ব্যক্তি মৃত্যপ্রাপ্ত হওয়াতে বিষ্টা 

ও বেদোক্ত ধর্শ্ের প্রচার নষ্ট হইতে লাগিল। সঙ্গলে পরস্পর ঈর্ম্যা, ছেষ এবং অভি- 

মান করিতে লাগিল। যে বলবান্ হইল সেই দেখ অধিকার করিয়া রাজ! হইয়া বসিল। 
এইরূপে আর্ধ্যাবর্তদেশের সর্ধত্র খণ্ড খণ্ড রাজ্য হুইয়! পড়িল স্ৃতরাত, দ্বীপদ্বীপাস্তরের 

রাজ্যের কে ব্যবস্থা করিবে? যখন ব্রান্ষণ বিদ্তাহীন হইল, তখন ক্ষত্রিয়, বৈ এবং 

শৃদ্রদিগের ও অবিদ্বান্ হইবার কথা । পরম্পর! হইতে বেদাদি শাস্ত্রের অর্থ সহিত পাঠ 
করিবার যে প্রথা ছিল তাহ! বন্ধ হইল। ব্রাহ্ষণগণ যে কেবল জীবিকার্থ পাঠ মাত্র 

করিত তাহাও, ক্ষত্রিয়াদিকে করিতে দিল না। কারণ যখন গুরু অবিদ্বান্ হইল তখন 

তাহার ছল কপট এবং অধশ্মও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ব্রাহ্মণগণ বিবেচনা করিলেন ফে 

তাহাদিগের জীবিকার কৌশল রচন! কঠ্তে হইবে । সকলে সম্মত হইয়া এবং এই- 

রূপ নিশ্চয় করিং। ক্ষত্রিয়াদিকে উপদেশ দিতে লাগলেন যে আমরাই তোমাদিগের পুজ্য 
দেবতা । আমাদিগের সেব! ব্যতিরেকে তোমা দগের স্বর্গ ও মুক্তিলাত হইবে না এবং 

আমান্বগের সেবা না করিলে তোমরা ঘোর নরকে পতিত হইবে। পুর্ণ বিদ্বান্ 

ধাশ্মিকের যে ব্রাক্গণ নাম ছিল এবং পুজনীয় বেদ খষি এবং মুনিদিগের শান্সে যাহ! 
যাহা লিখিত ছিল ততসমস্ত তাঁহার! বিষয়ী, মুখ” কপটী লম্পট এবং অধার্মিক হইলেও 

আপনাদিগের উপর আরোপিত করিলেন । আপ্ত বিদ্বান্দিগের লক্ষণ কি এতদৃশ 
যুখদিগের প্রতি আরোপিত হইতে পারে? যখন সমস্ত ক্ষত্রিয়াদি যঙ্মান 

সংস্কত বিদ্ভা হইতে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হুইল তখন উহাদিগের সমক্ষে যে সকল গল্প 



৬ সহ্যার্থ প্রকাশ 

কথা কহিতে লাগিল উহারা অবিবানবশডঃ তত্তৎ সমস্ত স্বীকার করিয়া লইল । তখন 

উহ্ারা নাম মাত্র ব্রা্ধণে পরিণত হইয়া সকলকে আপনাদিগের বাক্জালে বশীডৃ 

করিয়। লইল এবং ক'হতে লাগিল যে £-_ 

ব্রহ্ষবাকাযং জনার্দনঃ। পাগুবগীতা ॥ 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণের মুখ হইতে যে সকল বাক্য নির্গত হর উহাকেই সাক্ষাৎ ভগবানের মুখ 
হইতে নিঃস্থত বলিয়। জানিবে। যখন ক্ষত্রিয়াদি জাতি বৃষ্টি বিবয়ে অন্ধ হইয়া প্রচুর ধনশালা 
হইল অর্থাৎ অন্তরে জ্গানচক্ষুহীন হইল এবং হস্তে প্রচুর ধন হইল তখন, এরূপ অনেক 

শিষ) সংগ্রহ হইল যদ্দার৷ উক্ত ব্যর্থ ব্রাহ্মণনামধারীদিগের বিষয়ানন্দের উপবন মিলিয়া 

গেল। তাহার ইহাঁও প্রচার করিল ষে পৃথিবীতে যাহ! কিছু উত্তম পদার্থ আছে ত- 
সমুদয়ই ব্রাহ্মণদিগের অন্য হইয়াছে । অর্থাৎ গুণ,কণ্ম এবং স্বভাবানুসারে যে বর্ণ ব্যবস্থ। 

ছিল, উহ। নষ্ট করিয়া জন্মের উপর স্থাপিত করিল এবং যন্ত্রমান দ্রিগের নিকট হইতে 

স্ৃতক পধ্যন্ত দানও লইতে লাগিল। আপনাদিগকে যেব্নূুপ ইচ্ছা হইত তক্রপ করিতে 

লাগিল, এ পর্যন্তও করিল যে “আমি ভূদেব,”৮ আমার দেবা ব্যতিরেকে কাহারও 

দেবলোক লাভ হুইতে পারে না । ইহাদিগকে জিভ্তানা করা মাবন্তক যে “তোমর! 

কোন্ লোকে প্রবেশ করিবে ? তেমোদিগের কার্য ঘের নরক তোগ করিবার উপ- 

যুক্ত । তোমর! কৃমি, কীট অথবা পতঙ্গাদিতে পরিণত হইবে" । তখন ইহার। অত্যস্ত 

কুদ্ধ হইয়া কহিবে “আমরা অভিশাপ প্রদান করিব এবং তোমরা তন্ম হইয়া যাইবে, 

কারণ এরূপ লিখিত আছে যে “ব্রহ্মদোহী বিনণ্য(ত” অর্থাৎ যে ত্রাহ্ধণ দিগের দ্রো5 

€ অপকার ) করে তাহার নাশ হইয়া যায় । অবশ্য ইহা! সত্য যেষাহার। পুণবেদ ও 

পরমাক্সমাকে জানেন, এবং ধাহার! ধন্মাস্ম! ও সমস্ত জগতের উপকারক পুরুষ, যে 

কেহ ভাহাদিগের প্রঠি দ্বেষ করিবে সে মব $ই নষ্ট হইয়া যাইবে । পরন্থ যে প্রকৃত 
ব্রাহ্মণ নহে তাহার ব্রাহ্গণ নাম হইতে পারে না এবং সে সেবার উপযুক্ত নহে। 

(প্রশ্ন) তবে আমি কে? িত্তর ) তুমি “পোপ” । (প্রশ্ন) “পোপ” কাহাকে 

কহে? (উত্তর) রোনান ভাষায় উহার বিশেষ সূচনা আছে এবং পিভার নাম ও 
পোপ হইয়া থাকে । পরন্তু এক্ষণে যে ছল এবং কপটদ্বারা অপরকে প্রতারণা! করতঃ 

আপনার প্রয়োজন সাধন করে তাহাকে “পোপ” কহে। (প্রশ্ন) আমি ব্রাহ্মণ 

এবং সাধু; কারণ মামার পিতা ব্রাঙ্ধণ এবং মাত! ব্রাঙ্ষণী এবং আমি অমুক সাধুর 

শিষ্য । ( উত্তর ) একথ।! সত্য বটে কিন্তু শুন, মাতা ও পিতা ব্রাক্ষণী এবং ব্রাক? 

হইলে অথবা কেন সাধুর শিষা হইলেই ব্রাপ্ষণ অথব| সাধু .হইতে পারে ন1; কিন্তু 
নিজ গুপ, কন এবং স্বভাব হইতেই ব্রাক? অধব। সাধু হইুর। থাকে 4.:*পোপের” 
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পরোপকারের কথ। যাহ। শ্রুত হয় তাহ এইক্ূুপ। রোমের “পোপ” আপনার শিষ্য- 

দিগকে বলিতেন যে, তোমার! যর্দি আপনাদিগের পাপ আমার সমক্ষে প্রকাশ কর 

তাহ! হইলে আমি ক্ষমা করাইয়া দ্িব। আমার সেবা এবং আভ্ঞা ব্যতিরেকে কেহই 

স্বর্গে যাইতে পারে না। যদি তোমরা স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা কর তাহ! হইলে আমার 
নিকট যত পরিমাণে ধন স্থাপিত করিবে স্বর্গে ততৃপযুক্ত সামগ্রী প্রাপ্ত হইবে। এই 
রূপ শুনিয়া যদি কোন দৃষ্টিহীন (বুদ্ধিহীন ) ধনী লৌক স্বর্গে যাইবার ইচ্ছা! 
করিয়া “পোপ” মহাশয়কে যথেষ্ট টাক। দেয় তখন উক্ত পোপ মহাশয় ঈশ। এব 

মুরিয়মের মুর্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্বলিখিত রূপে গড পত্র লিখয়! দেন 
“ছে ভগবান্ ঈশামসী !'আমুক লোক স্বর্গে যাইবার জগ্ত আমার নিকট ভোমার নামে 
লক্ষ টাকা জম! করিয়া দিয়াছে, যখন এইব্যক্তি স্বর্গে আসিবে তখন তুমি আপনার 

পিতার স্বর্গরাজ্যে পঞ্চবিংশতি সহত্র টাকার বাটা এবং উদ্ভানাদি, পঞ্চবিংশতি সহক্র 

টাকার গাড়ী ঘোড়া, শিকারী ভৃত্য ও সেবক, পঞ্চবিংশতি সহত্র টাকার ভোজন, 

পান ও বন্ত্রাদি এবং পঞ্চবিংশতি সহআ টাক, ইট্টমিত্র, ভ্রাতা এবং বন্ধু আদির 
ভোজনের নিমিত্ত দান করাইবে”। অনস্তর উক্ত হুণ্তী পত্রের নীচে পোপ মহাশয় 

স্বাক্ষর করিয়া! উহার হস্তে প্রদান করতঃ বলিয়! দিতেন যে “যখন তুমি মরিয়। যাইবে 

তখন কবরের মধ্যে মস্তকের নীচে এই হৃণ্তী পত্র লইয়া! রাখিবার ন্ট আপনার 

আত্মীর়দিগকে বলিয়। দিবে । পরে যখন তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য দূত আসিবে 
তখন তোমাকে এবং তোমার এই হিসাব পত্র স্বর্গে লইয়া গিয়৷ লিখতানুসারে 

তোমাকে নকল পদার্থ প্রদান করাইবে”। এ সকল দেখিয়া বোধ হয় যেন “পোপ” 

মহাশয় স্বর্গের “পাট্ট।” অর্থাৎ সাময়িক অধিকার গ্রহণ করিয়াছেন। ইয়ুরোপে 

যতদিন মৃর্খত৷ ছিল তত দন এই “পোপ” মহাশয়ের লীল। প্রচলিত ছিল। পরস্ত 

এক্ষণে বিস্তার প্রাহুর্ভাবে “পোপ” মহাশয়ের মিথা। লীল। আর অধিক চলিত নাই, 

কিন্তু নিমু'লও হয় নাই। এইরূপ আরধ্ধ্যাবর্তেও জানিতে হইবে যে “পোপ” মহাশয় 
লক্ষ অবঙার লইয়! লীল! বিস্তার করিতেছেন । অর্থাৎ রাজ! এবং প্রজা দিগের বিস্তাপাঠ 

করিতে না দেওয়াতে এবং সৎপুরুষের সঙ্গ না হওয়াতে দিবারাত্র প্রতারণ। ব্যতিরেকে 
ভন্য কোন কাধ্যই হয় না। ইহ! মনে রাখিতে হইবে, যাহারা ছল এবং কপটাদি 

কুণুসিত ব্যবহার করে তাহা্দিগকেই “পোপ” কহা যায়। ইহাদিগের ভিঙ্ ধার্মিক 
বিদ্বান এবং পরোপকারী ধাঁহারা আছেন তাহারাই প্রকৃত" ত্রাঙ্ছণ এবং সাধু । অতএব 

উক্ত ছলী, কপটা এবং স্বার্থপর অর্থাৎ যাহার! মনুষ্যদিগকে প্রতারণ। করিয়া ম্বপ্রয়োজন 

সাধন করেন সেই লোকদিগকেই “পোপ” শঙ্ষে গ্রহণ করা এবং উত্তম পুরুষদিগকেই 

আক্ষণ এবং সাধু নামে স্বীকার করা উচিত। দেখ, যদি উত্তম ত্রাক্গণ এবং সাধু 
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কেহই না থাকিত তাহা হইলে বেদাদি সত্যশাস্ত্রের স্বর সহিত পঠন ও পাঠন এবং 
জৈন, মুসলমান শুবং থুষ্টিয়ান জাল হইতে রক্ষা! করিয়া আধ্যদিগকে বেদাদদি সত্য শাস্সে 

প্রীতিযুক্ত কবিয়! বর্ণাশ্রম সমুহে প্রতিষ্ঠিত করিতে কে সমর্থ হইত ? “বিষাদপ্যন্থতং 
গ্রাহাম্” ( মনুঃ) বিষ হইতেও অমৃত গ্রহণীয় অথাৎ পোপলীলার প্রতারণা হইতেও 

আধ্যদিগের জৈনাদি মত হইতে রক্ষ। পাওয়া, বিষমধ্য হইতে অম্বৃতের গ্রহণ তুল্য বুঝিতে 
হুইবে। যখন €যজ্রমান বি্তাহীন হইল তখন ব্রাঙ্ধণের। কিঞ্চিৎ বিদ্াাশিক। এবং 

এবং পৃজাবিধি পাঠ করিয়! অভিমানবশতঃ আগমন করহঃ পরস্পর একমত হইয়! 
রাজাদিগকে কহিল যে ব্রাহ্মণ এবং সাধু দণ্ডনীয় নহে। দেখ! “ত্রাঙ্ধণো ন হস্তব্যঃ” 
“সাধুনহস্তব্: এইরূপ” প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং সাধুদ্দগকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল বচন 
আছে, উহা “পোপ” মহাশয়ের! আপনাদিগের উপর আরোপিত করিলেন এবং অন্তান্য 

মিথ্যা বচনযুক্ত গ্রন্থ রচনা করয়াও উহ্বাতে খধি এবং মুনদিগের নাম প্রবিষ্ট করিয়। 
তাহাদিগের নামে উক্ত গ্রন্থ সকল শুনাইতে লাগিলেন । উক্ত খধি এবং মুনির্দিগের 
নাম লইয়া আপনারদিগের উপর দণ্ডের ব্যবস্থ! উঠাইয়া দিয়। পরে যথেস্ছাচার 

আর্ত করিলেন অর্থাত এরূপ কঠিন নিয়ম সকল প্রচলিত করিলেন ষে উক্ত “পোপ” 
দিগের, আজ্ঞা ব্যতিরেকে কেহ শয়ন, উত্থান, উপবেশন, গমন, আগমন, ভোঙ্গন 

এবং পানাদিও করিতে পারিত ন।। রাজাদ্দিগকে এইরূপ নিশ্চগ করাইয়! দিলেন থে 
উক্ত “পোপ নামা এবং কথন মান্রে ব্রাহ্মণ ও সাধুগন যাছ। ইচ্ছ। হয় করিবেন অথ 

তাহাদিগকে দণ্ড দেওয়া হইবে না, এমন কি মনেও তীাহাদ্দিগের উপর দণ্ড দিবার 

ইচ্ছ! কর! উচিত নহে, এইব্প শিক্ষা দিলেন । যখন এইক্প মুর্খত1 জন্মিল তখন “পোপ? 

দিগের যেরূপ ইচ্ছা হইতে লাগিল তদ্রপ করিতে এবং অপরকে তাহাতে প্রবৃত্ত 

করিতে লাগিলেন। এইরূপ বিকৃতির মূল, মহাভারতের যুদ্ধের একদহজ বংদর পূর্ব 
হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল । কারণ উক্ত সময়ে খধি ও মুনি থাকিলেও অল্পপরিমাণে 

আলম্য, প্রমাদ ঈর্ধ্যা এবং দ্বেষের অঙ্কর উৎপন হইযাহ্িল এবং উহ! ক্রমণঃ বৃদ্ধি 
পাইতেছিল। যখন সত্য উপদেশ আর র।২-। ৭, ১২, আর্ধযাবর্কে অবিভ। 9 
হইয়া পরস্পর বিবাদ এবং বিরোধ আরম্ত হইল । কারণ £_ 

“উপদেশ্যো পদেষ্টুত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ 1” 
“ইতরথান্ধপরম্পরা। সাংখ্যঃ। অঃ৩। সৃঃ৭৯/৮১। 

অর্থাৎ যখন উপদেশক উত্তম উত্তম থাকেন তধন উন্তমপ্রচার ধর্ম, অর্য, কাম এব! 

মোক্ষ সিদ্ধ হইয় থাকে এদং যখন উচ্ম উপদেশক এবং শ্রোঠা ন। থাকেন তখন শঙ্ধ, 

পরম্পনা চলিম্বা' থাকে | পুনবাঁয় যখন সৎপুকব উৎ্পন হইয়। সত্যোপদেশ. করেন তখন 
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অন্ধপরম্পর। নষ্ট হইয়। পরম্পর|নুসারে (জ্ঞান ) প্রকাশ প্রাছুভূতি হয় । উপযুক্ত এই 

সকল “পোপ” তাহাদ্িগের নিজ ও নিজ অন্য চরণ পুঙ্জা করাইতে আরম্ত করিলেন 

এবং কহিতে লাগিলেন যে ইহাতেই তোমাদিগের কল্যাণ হইবে । যখন সকল লোক 

ইহাদিগের বশীন্ত হুইয়া বিষয়াসক্তি এবং প্রমাদে নিমগ্ন হইল তখন মুর্ধ কৃষকের 
ম্যায় মিথগুর এবং শিব্যের প্রভাবে বিদ্তা, বল, বুদ্ধি পরাক্রম এবং শুরবীরস্থাদি 
শুভ গুণ সমস্তেই নষ্ট হইতে লাগিল। অনস্ভর বিষগ্লাসক্ত হইয়া গুপ্তভাবে মাংস এবং 

মগ্ধ সেবন আরম্ত ক'রলেন। পরে উহাদিগের মধ্যে একঞ্জন বামমাগী' উদ্থি5 হইয়া 

“শিব উবাচ” “পার্ববভ্যুবাচ”" এবং “ভৈরব উবাচ” ইত্যাদি লিখিয়া গ্রন্থ রচনা করিল 

এবং তাহার তত্র নাম দিয়া উহাতে হু ঘ অস্কুত বিচিত্র লীলার কথা সন্নিবেশিত করিল । 

যেমন ১ 

মন্তৎ মাঘসং চ মীনং চ মুদ্রা মৈথুনমেবচ | 
এতে পঞ্চ মকারাঃ ন্দ্যমেক্ষদা হি যুগে যুগে ॥ 

প্রবৃত্তে ভৈরবী চক্রে সর্বে বর্ণ। দ্বিজাতয়ঃ 
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্তে সর্বে বর্ণাঃ পৃথক পৃথক্ ॥ 

কুলার্ণব তন্ত্র । 

গীতা গীত্ব! পুনঃ পীত্বা যাবং পতি ভূতলে । 
পুনরুণ্থায় বৈ গীত্ব। পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে ॥ 

মহানির্ধাণতন্ত্র | 
মাতৃষোনিৎ পরিত্যজ্য বিহরেৎ সর্বযোনিষু। 
বেদ শান্ত্র পুরাণানি সামান্যগণিক1 ইব। 
একৈব শাস্তবী মুদ্রা গুপ্ত! কুলবধুরিব ॥ 

জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত। 
দেখ গণুযুধ “পোপ” দিগের লীল|! বামমার্গা সকল বেদবিরুদ্ধ ও মহা অধন্মের 

কাব্য সকলকে শ্রেঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে । মগ্, মাংস, মীন অর্থাৎ মহম্ত, মুদ্রা 

( লুচি, কচুরি এব' বৃহং রুটী প্রভৃতি অর্থাৎ চর্ববণ যন্ত্রে বিষয়ীভূত ) এবং পঞ্চম মেথুন 

অর্থাৎ সকল পুরুষকে শিব এপং স্টল ন্্ীকে পার্বব তীর তুলা মনে করিয়া 2 
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অহ ভৈরব স্তূং ভৈরবীহ্াবয়ো রস্তৃসঙ্গ মঃ ॥ 
যেকোন স্ত্রী অথবা পুরুষ হউক এই সকল অধার্টিক বিপরীত বচন পাঠ করিয়া 

বামমার্গীগণ সমাগম করিতে দোষ বোধ করে না। অর্থাৎ যে সকল স্ত্রীলোকের 

স্পর্শ করাও উচিত নহে উহার! তাহাদিগকে অশ্ঠি পবিত্র মনে করে। শাস্সমূতে 
রজন্ললাদি স্ত্রীর স্পর্শ নিষেধ আছে, কিন্তু বামমাগীগণ তাহাদিগকে অতি পবিত্র মনে 

করে। এতদ্বিষয়ে ডাই ভক্ষ শ্লোক যথাঃ. 

রজন্থল! পু্করং তীর্থ চাগ্ালী তু স্বয়ং কাশী 
চর্মাকারী প্রয়াগঃ স্তাদ্রজকী মথুরা মতা । 
অযোধ্যা পুক্কসী প্রোক্ত1। 

রুদ্রয়ামল তত্ত্ব 
রজন্বলার সহিত সমাগম পুক্ষরে স্নান তুল্য, চাগ্ডালী সমাগম কাশী যাত্রার তুলা, 

চন্মকারীর সহিত সমাগম প্রয়াগে স্নানের তুল্য, রজকী সমাগম মধুর! যাত্রার তুল্য এবং 

ব্যাধ-কম্ঠার সহিত সমাগম অযোধ্যাতীর্থ-পর্ধটনের তুল্য । মগ্ঘের নাম “তীথ” মাংসের 

নাম শুদ্ধি, মতস্যের নাম তৃতীয়! বা জলতুশ্বিকা, মুদ্রার নাম চতুর্থী এবং মৈথুনের নাম 
“পঞ্চম?” রাখিয়াছে ; অর্থাৎ অপরে যাহাতে বুঝিতে ন! পারে সেইজন্য এই নাম রাখি- 

মাছে । আপনাদ্দিগের নাম কৌল, আর্্রবীর, শাস্তব এবং গণ ইত্যাদি রাখে এবং 

যাহার! বামমার্গে রত নহে তাহাদ্িগের নাম “কণ্টক”“বিমুখ” এবং “শুকষপশু, আদি নাম 

রাখে ও বলে ষে যখন ভৈরবী চক্রে প্রবৃত্ত হয় তখন ব্রাঙ্গণ হইতে চগ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই 

দ্বিজ হইয়| যায় এবং যখন ভৈরবী চক্র হইতে পৃথক হয় তখন সকলে আপনার আপনার 
ব্স্থ হইয়৷ যায়। ভৈরবীচক্রে বামমাগর্শ লোক ভূমির অথব! পীঠের উপর এক বিন্দু, 
ত্রিকোন, চতুক্ষোণ অথবা বর্ত,লাবার রচনা করিয়! উহার উপর মস্ত কলস রাখিয়! 
উহার পূজা করে । পরে এই মন্ত্র পাঠ করে যে “ক্রক্ষশাপং বিমোচথ” “হে সস্থ তুমি 

ব্্ষশাপ হইতে বিমুক্ত।” যে স্থানে বামমার্গী ব্যতিরেকে অন্য কেহই আসিতে 
পারে না এমন কোন একগুপ্ত স্থানে স্ত্রীলোক এবং পুরুষ একত্রিত হয়। সেই স্থানে 
এক স্ত্রীকে বিবন্ত্রা করতঃ পূজা করে এবং স্ত্রীলোকের! এক পুরুষকে বিবস্ত্র করতঃ পৃজ। 
করে। পরে কাহারও স্ত্রী; কাহারও কন্য', কাহারও মাতা, ভগ্নী এবং পুক্রবধূ আদি 

আসিয়া উপস্থি হয়। এক পাত্রে মদ্ঘপূর্ণ করিয়। মাংস এবং ( পিষ্ঠক ) আদি রক্ষিত 

খাকে। যে উহাদিগের আচার্য হয় সে হস্তে উক্ত মগ্ভের পানপাক্র লইয়া! বলে হে 
“তৈরবোহহম্” শিবোহুহম্ অর্থাং আমি ভৈরব এবং আমি শিব ইত্যাদি এবং এইরূপ 
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বলিয়া! উহা পান করে | পবে উক্ত উচ্ছিষ্ট পাত্র লইয়! সকলেই পান করে। তখন 

স্ত্রী অথবা বেখ্াকে কিম্বা কোন পুরুষকে বিবস্ত্র করিয়া হস্তে তরবারি দিয়া এ 
স্ত্রীর নাম দেবী এবং পুরুষের নাম মহাদেব রাখে এবং উহাদ্দিগের উপস্থেক্ট্রিয়ের 
পৃ করে । পরে উক্ত দেবী থা! শিবকে পানপাত্রপূর্ণ মগ্ভ পান করতঃ উদ্মত্ত 
হইয়! কাহারও ভগ্ী, কন্য! অথব। মাতা যেই হউক ইচ্ছা হইলে তাহার সহিত কুকর্ম 
করিয়া থাকে । কখন কখন অগ্থান্ত মত্ত হইলে জুতা, লাখি, ৃ্টামুগ্র অথবা কেশা- 

কেশীরূপে পরস্পর প্রহার করতঃ বিবাদ করে। কাহারও বা বমন হইয়া থাকে 

এবং তখন সেই স্যানে উপস্থিত কোন অধোরী অর্থাৎ যে সকলের মধ্যে সিদ্ধ বলিয়। 
পরিগণিত হয় সেই উক্ত উদণীর্ণ পদার্থ নকল ভক্ষণ করে । ইহাদিগের সর্বশ্রেঠ নিধি 
সম্বন্ধে এইরূপ কথা আছে যে 2 

হালাৎ পিবতি দীক্ষিতন্য মন্দিরে স্থপ্তো নিশায়াৎ 
গণিকাগৃহেযু। বিরাজতে কৌলবচক্রবস্তী ॥ 

যে দীক্ষিতের অর্থাৎ শৌগ্তি£র গুহে যাইয়া বোতলের উপর গোহল পান করে 
এবং বেশ্টাগুহে যাইয়! উহার সঠিত কুকম্ম করতঃ শয়ন করে এই সকল কর্ম যে নিলজ্জ 
ও নিঃশঙ্ক হইয়! করে তাহাকেই বামমাগী দগের মণ্যে সর্বোপরি পরিগণিত কারয়। 

মুখ্য চক্রবস্তা' রাজ,র সমান মনে করে। অর্থাৎ নিকুষ্টতম কুকম্ম্ণ উহযাদিগের মধে! 

শেষ্ঠ, এবং যে সতকর্দ্কারী ও মন্দ কাধ্য হইতে ভীত হয় সেই নিকৃষ্টপে পরিগণিত 

হয় যথা -- 

পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশঘুক্তঃ সদা শিবঃ | 
জ্ভানসঙ্কলনীতন্ত্ব । শ্লোং 8৭ ॥ 

তঙ্ধে এইরূপ কথিত আছে বে, লোকলজ্জ, শাস্ত্রলজ্জ!, কুললঙ্ডা, এবং দেশলজ্জ। 

আদি পাশে যে বন্ধ আছে সেই বদ্ধজীব এবং যে নিল ইয়া মন্দগাধ্য করে 

সেই মুক্ত সদাশিব । 
উড্ডীস তন্ত্রাদিতে একপ্রকার প্রয়োগ লিখিত আছে যে এক বাটীর চারিদিকে 

কামর! থাকিবে এবং উহাতে প্রত্যেক কামরায় মগ্ভের বোতল পূর্ণ করিয়া রাঙিয়। 

দিবে । এক "ঘরে এক কোতল মগ্ধ পান করিয়! দ্বিতীয় ঘরে যাইবে, তথায় পুর্বরূপ 

পান করিয়া তুতীয় ঘরে যাইবে এবং তৃতীর ঘরে পান করিয়া চত্তর্থ ঘরে 

যাইবে। দণ্ডায়মান হইয়া যতক্ষণ কাচ্ঠের ন্যায় পৃথিবীতে পতিত না হয়, ততক্ষণ 

ম্ক পান করিরে। যখন মত্ততা চলিঘা যাইবে তখন আবার তদ্র“পে পাঁন করতঃ 
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পুনরায় পতিত হইতে হইবে। পুনরায় তৃতীয়বার এইরূপে পান করতঃ পতিত 

হইবার পর উঠিলে তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। অর্থাশু ইহা! সত্য ষে এইরূপ মনুষ্যের 
পুনরায় মনুষ্যজম্য হওয়া অতি কঠিন পরম্থ নীচ যোনিতে পতিত হইয়া বহুকাল যাবৎ 

শবস্থান করিবে । বামমাগীদিগের তুনগ্রন্থে এইরূপ নিয়ম আছে কেবল এক মাতাকে 
পরিত্যাগ করিয়। অন্য কোন স্ত্রীকে ত্যাগ কর! উচিত নহে অর্থাৎ কন্তাই হউক অথবা 

ভগ্নীই হউক উহার সহিত সঙ্গম করা উচিত। এই বামমাগাঁদিগের মধ্যে দশমহাবিদ্। 
প্রসিদ্ধ আছে। উহার মধ্যে একপ্রকার লোককে মাতঙ্গীবিষ্ভ। বিশিষ্ট বলে যাহারা 

“মাতরমপি ন ত্যজেৎ”অর্থা মাতার সহিতও সমাগম ত্যাগ করিবে না বলে । উহার! স্ত্রী 

«3 পুরুষের সমাগমের সময় এইরূপ মন্ত্র জপ করে যে যাহাতে উহার! সিদ্ধিলাভ করে। 

বাহ হউক এরূপ উ্মন্ত মহামৃর্খ মনুষ্য সমগ্র সংসারে অধিক নাই! যেলোক মিথ্যা 

প্রচলিত করিতে ইচ্ছ! করে সে অবশ্যই সতোর নিন্দা করিবে । দেখ ! বামমাগ বলে যে 

বেদ, শান্সর এবং পুরাণ এ সকল সামান্য বেশ্যাদিগের তুলা এবং ঝ।মমার্গের যে শাস্তবা 
ুদ্র। আছে উহা! গুপ্ত কুলবধূর তুল্য । এইক্ন্ ইহার! বেদবিরুন্ধ মত স্থাপন করিয়াছে ' 

পরে যখন ইহাদ্দিগের মত অত্যন্ত প্রচলিত হইল তখন ধূর্ততাপুবর্ষক বেদের নান 
লইয়৷ বামমার্গের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিং লীল! প্রচলিত করল । অর্থাৎ ঃ__ 

সৌন্রামণ্যাৎ স্থরাং পিবেৎ। প্রাক্ষিতং ভঙ্ষয়েন্াংসং 
বৈদিকী হিৎস! হিংসা ন ভবতি ॥ 
ন মাংসভক্ষণে দোষে! ন মদ্যে ন চ মেথুনে । 
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাৎ নিরত্তিস্ত মহাফল ॥ 

মহুঃ অঃ ৫। &৬৪। 
সৌত্রামণি যজ্ছে মনত পান করিবে । ইহার অর্থ এই যে সৌত্রামণি যজ্জঞে সোমরস 

অর্থাৎ সোমলতার রস পান করিবে । প্রো্ষিত অর্থাৎ যজ্জে মাংসভোজনে দোব নাই' 

এইরূপ বামমাগণ পামরের সনৃশ কাঁধ্য সকল প্রচলিত করিয়াছিল । উহা দিগকে 

জিজ্ঞাস! করা উচিত যে বৈদ্িকী হিংস! যদি হিংসা! না হইলে তাহ হইলে তোমাকে এবং 

তোমার কুটুম্বদিগকে মারিয়া হোম করিলে তাহাতে চিস্তা ব৷ দোষ কি? মাংস ভক্ষণ, 
মন্তপান, এবং পরক্ত্রীগমনাদিতে দোষ নাই ইহা বল! বালকন্ধ মাত্র। কারণ প্রাণিদ্দিগকে 

পীড়া না দিয়া মাংস প্রাপ্ত হওয়। যাঁয় ন| এবং বিনা অপরাধে পীড়া দেওয়। ধর্শের কাধ্য 

নহে। মন্ভপানের তে সর্ব নিষেধই আছে। কারণ অন্ত পর্য্যন্ত .বামমার্মীদিগের 

গ্রন্থ ব্যতিরেকে কোন গ্রন্থেই ইহার বিধি লিখিত নাই বরং সর্বত্র নিষেধ আছে। 
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বিবাহ ব্যতিরেকে ও মৈথুনে দোষ আছে। যে উছা নির্দোষ কহে তাহাকেই সদ্দোষ 
বলিতে হুইবে। উহারা এইরূপ বচন সকল খধিদিগের গ্রন্থে প্রক্ষেপ করিয়া এবং 

কতকগুলি খধি এবং মুনির নাম দিয়া গ্রন্থ রচন। করিয়া গোমেধ ও অশ্বমেধ নামক 

যঙজ্ঞও করাইতে আর্ত করিয়াছিল। অর্থাৎ এই সকল পশুকে মারিয়া হোম করিলে 

যজমান এবং পশু উভয়ের স্বর্গ প্রাপ্তি হইবে এইরূপ প্রসিদ্ধ করিয়াছিল । এই; 
প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে ইহা! নিশ্চিত যে উহার! ব্রাক্গণগ্রন্ছের মধ্যে অশমেধ, গোমেধ এবং' 

নরমেধ আদি যে সকল শব্দ আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ স্বরূপতঃ জানিত না, অন্যথা 

এরূপ অনর্থ কেন করিল? (প্রশ্ন ) অশ্বমেধ, গোমেধ এবং নরমেধ আদি শব্দের 

অর্থকি? (উত্তর ) ইহার অর্থ এই £-_ 

রাঞ্রং বা অশ্বমেধঃ। শতঃ ১৩।১।৬।৩॥ 
অন্ন হি শোঃ। শতঃ ৪1 ৩।১1২৫॥ 
অগ্নির্বা অশ্বঃ । আজ্যৎ মেধ3 1 শতপদ ব্রান্মণে ॥ 

অশ্থ এবং গে প্রভৃতি পশু এবং মনুষ্য মারিয়। হোম কর! কুত্রাপি লিখিত নাই। 

কেবল বামমাগর্শদিগের গ্রন্থে এইরূপ অনর্থ লিখিত আছে । এসকল বিষয বাম- 

মাগগণ প্রচলিত করিয়াছিল এবং যে যে এরূপ স্থলে লিখিত আছে সেই সেই স্থলে 
উহারা প্রঙ্গেপ কা্সিয়াছে । দেখ ! রাজা ন্যায়ধন্মানুসারে প্রঞ্জাপালন করিয়া, এবং বিদ্যা? 
দান করিয়া যজমান কথিত হুয়েন এবং অগ্সিতে ঘৃতাহুতি করাকে অশ্বমেধ, অন, ইন্ডিয় 

সকল, কিরণ ও পৃথিবী আদিকে পবিত্র রাখাকে গোমেধ ও মনুষা মারিয়া যাইলে 
বিধিপুরর্বক উহ্নার শরীর দাহ করাকে নরমেধ কথিত হইত । (প্রশ্ন) সকলে যজ্ত্কর্তা বলে 

যে যঙ্ঞ করিলে জমান ও পশু স্বর্গগামী হয় এবং লোকে হোমের পর পশুকে 

পুনরাযপ জীবিত করা যাইত। এ কথা কি সত্য? (উত্তর) সত্য নহে। কারণ যদ্দি 

স্বর্গে যাইত তাহ! হইলে এই কথ! যাহার! বলে উহাদ্দিগকে মারিয়া হোম 

করতঃ স্বর্গে প্রেরণ কর! কর্তব্য। অথবা উহাদিগের প্রিয় পিতা, মাতা, স্ত্রী 

ও পুজ্রদিগকে মারিয়া হোমকরতঃ কেন স্বর্গে প্রেরিত করা না হয় অথবা বেদীতে 
ফেনই ব! তাহাদিগকে প্রন্থবলিত করিয়! দেওয়া হইত না? (প্রশ্ন) যখন যজ্ঞ কর! 

হইত তখন বৈদিক মন্ত্র পাঠ করা যাইত। যদি বেদে না থাকিত তাহা হইলে 
কোথা হইতে পাঠ করিত? (উত্তর) কোন স্থলে মন্ত্রপাঠ করিলে উহা! নিবা- 

রিত হইতে পারে না, কারণ মন্ত্র একটা শব্দমাত্র। পরস্ত পশুকে মারিরয়। 

হোম করিবে এক্সপ উহার অর্থ নহে। যেমন প্অগ্নয়ে স্বাহা” ইতাদি মন্ত্রের 

অর্থ এই যে অগ্নিতে হবি; পুষ্ট্যাদিকারক ঘ্বতাদি উত্তম পদীর্থ হোম করিলে বায়ু, 
তি 
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বৃষ্টি এবং জল বিশুদ্ধ হইয়! জগতের স্থখকারক হইয়া থাকে; কিন্তু উক্ত সুঢ়গণ 

এই সত্য অর্থ বুঝিতে পারে নাই । - কারণ স্থার্থ বুদ্ধি হইলে লোকে কেবল নিজ স্বাথ- 

সম্পাদন ব্যতিরেকে অন্য কিছুই জানিতে এবং বুঝিতে পারে না। এই সকল “পোপ” 

দিগের এইকূপ অনাচার দেখিয়! বিশেষতঃ মুতের তর্পণ ও শ্রান্ধা্দি দর্শন করিয়া এক 
'মহাভয়ঙ্কর, ও বেদাদি শাপ্রের নিন্দুক বৌদ্ধ এবং জৈনমত প্রচলহ হইল। শুন! 
যয়িষে এই দেশের অন্তবস্তাঁ গোরখপুরের এক রাজা ছিল। সে অশ্বের সহিত 

আপনার প্রিয় মহিষীর সমাগম করাইলে মহিষীর মৃহ্যু হওয়াঠে বৈরাগ্যবান্ হুইয়। 
আপনার পুত্রকে রাজ্য প্রদান করতঃ সাধু হইয়া “পোপ” দিগের ভ্বালবর্ণন করিতে 

লাগিলেন । ইহারই শাখারূপে চার্ববাক এবং আভানক মত প্রচারিত হইয়াছিল । উহার! 

এইরূপ শ্লোক রচনা করিয়াছিল £__ 

পশুশ্চেন্িহতঃ ন্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিস্তুতি | 
স্বপিতা যজমানেন তত্র কম্মান্ন হিৎস্যতে ॥ 
সৃতানামিহ জন্ত,নাং শ্রাদ্ধং চেতৃপ্তি কারপনৃ। 
গচ্ছতামিহ জন্ত, নাং ব্যর্থ পাথেয় কম্পনম্ ॥ 

পশু মারিয়া অগ্নিতে হোম গর সেই পশু যদি স্বর্গে যায় তবে যজমান আপনার 

পিতাকে মারিয়া কেন স্বর্গে প্রেরণ নাকরে? যদি শ্রাদ্ধ এবং তর্ন মৃত মমুষ্যের 

তৃপ্তিদায়ক হইত তাহ! হইলে বিদেশ গমনকারী মনুযোর পথের উপযুক্ত ব্যয়, ও 
পান ভোজনাদির জন্য ধনাদি গ্রহণ কর! বৃথা । কারণ যদি শ্রান্ধ এবং তপণদ্বার। 

স্বৃতকের নিকট অন্ন ও জল উপস্থিত হয় তাহ! হইলে, পরদেশস্থিত অগ্রব মার্গগামী 

জীবিত পুরুষের জন্য গৃহে পাক প্রস্তুত করিয়া অন্ন পাত্রের নিকট জলপূর্ণ ঘটা উহার 
নামে রাখিলে কেন ন| এগুলি উহার নিকট উপস্থিত হইত ? যখন জীবিত পক্ষে দূর অথব। 
দশহাত অন্তরে উপবিষ্ট থাকিলে প্রদত্ত বস্তু উপস্থিত হয় ন। ভখন, মৃতের নিকট কোন 

প্রকারেই উহা! যাইতে পারে না । ইঞ্থাদিগের এই সকল যুক্তিলিদ্ধ উপদেশ স্বীকৃত হইতে 
লাগিল এবং উচ্বাটিগের মত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । যখন অনেক রাজ। এবং ভূমিপতি 
উক্ত মতাবলম্বী হইল, তখন “পোপ” মহাশয়ও সেইদিকে হেলিলেন। কারণ উহার। 

যে স্থানে অধিক লা প্রাপ্ত হয় সেই দিকেই যায়, স্থুতরাং উহারাও জৈন হইতে 

চলিল। জৈনদিগের মধ্যেও অনেক “পোপলীলা” আছে যাহা ১২ সনুল্পগসে লিখি5 
হইবে । অনেকেই ইহাদিগের মত স্বীকার করিল; কেবল কতক লোক যাহার৷ 

পর্ববতে, কাশীতে, কনোজে, পশ্চিমে এবং দক্ষিণদেশে ছিল তাহার। জৈনপ্ঈগের মত 

স্বীকার করিল না। জৈনীগণ বেদের অর্থ ন| জানিয়। “পোপ” দ্িগের বাস্ক লীগ! 
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দেখিয়া ভ্রান্ত হইয়! ইহ! বৈদিক মনে করিয়! বেদের নিন্দা করিতে লাগিল। বেদের পঠন 
পাঠন ও যজ্ঞোপবীতাদি এবং ব্রহ্মচধধ্যাদি নিয়মেরও নাশ করিল এবং যে স্থানে 
যত বেদাদি সন্বন্ধীপ্ল পুস্তক প্রাপ্ত হইল তৎুসমস্ত নষ্ট করিয়া আধ্যদিগের উপর 
অত্যন্ত প্রভুত্ব করিতে এবং দুঃখ দ্দিতে লাগিল। যখন আর উহাদিগের অন্য 

কাহারও নিকট ভয় রহিল না তখন আপনাদিগের মতাবলম্বী গৃহস্থ এবং সাধু দিগের 
প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল এবং বেদমার্শদ্িগকে অপমান করিতে এবং পক্ষপাঁত পুরর্বক 
দণ্ডও দিতে আর্ত করিল এবং নিজেরা সুখে, স্বচ্ছন্দে এবং দর্পে স্ফীত হইয়া 

বেড়াইতে লাগিল। খাষত দেব হুইতে মহাবীর পর্য্যস্ত ইহার! নিঞ্জদিগের তীর্ঘস্করদিগের 
বৃহত্ড বৃহত মুর্তি নিন্াণ করিয়া পৃজ্জ! করিতে লাগিল। এবং এই জৈনগণ হইতেই 
পাধাণাদি মুত্তি পূজার মূল আরম্ত হইল। পরমেশ্বরের সম্মান ন্যুন হইল এবং সকলে 
পাষাণাদি যুণ্তি পূজায় প্রবৃত্ত হইল। এইরূপ তিনশত বর্ষ পর্য্যন্ত আধ্যাবর্তে জৈন- 
দিগের রাজ রহিল এবং বেদার্থজ্ঞান প্রায়ই লুপ্ত হইয়! গিয়াছিল। অনুমানামুসারে 

প্রায় সাদ্ধ দ্বিসহস্র বসর অভীত হইল যখন এই সকল ঘটন! ঘটিয়াছিল । 

ঘ্বাবিংশ শত বর্ষ অতীত হইল দ্রাবিড় দেশোতুপন্ন শঙ্করাচার্য্য নামক এক ব্রাঙ্গণ ব্রহ্ম- 

চর্ধ্য দ্বারা ব্যাকরণাদি সমস্ত শাস্ত্র পাঠ করতঃ চিন্ত। করিয়াছিলেন যে হায় ! সত্য আস্তিক 

বেদমত লুপ্ত হওয়াতে এবং নস্তিক জৈন মত প্রচলিত হওয়াতে অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে 
ইহাকে কোন প্রকারে নিরস্ত কর! আব্ক । মহোদয় শঙ্করাচাধ্য শাস্্রসবল অবশ্য পাঠ 
কবিয়াছলেন এবং জৈনমের গ্রন্থও তাহার পঠিত ছিল। তীহার বিচারশক্তিও সাতিশয় 

প্রবল ছিল। তিনি চিস্ত। করিতে লাগিলেন উহাদিগকে ( জৈনদিগকে ) কি প্রকারে 
নিরস্ত কর! যায়। পরে অবধারণ করিলেন যে উপদেশ এবং শাস্্ার্থ বার এই সকল 

লোক নিরস্ত হইবে । এইক্সপ বিচার করিয়া তিনি উজ্জযিনী নগরীতে আগমন করি- 

লেন। তথুকালে উক্তনগরীতে স্বধন্বা নামক রাঙ্গা ছিলেন এবং তিনি জৈন দিগের 

গ্রন্থ এবং কিছু সংস্কতও পাঠ করিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া শঙ্করাচার্য্য বেদের 
উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন ষে আপনি 

সংস্কৃত এবং জৈনদিগের গ্রন্থ ও পাঠ করিয়াছেন এবং জৈনমত বিশ্বাস করেন। এই 

জগ্ট আপনাকে নিন্দেন করিতেছি যে আপন আমাকে জৈন পগ্িতদিগের সহত 

শাস্তরার্থ ও বিচার করান্। এই প্রতিজ্ঞ! থাকিবে যে, যে জন পরাজিত হইবে সে জয়- 

কর্তীর মত স্বীকার করিয়া লইবে এবং স্বয়ং উক্ত জয়কর্তীর মতাবলম্বী হইবে । রাজ? 

সৃধম্বা যদিও জৈনমতাবলম্বী ছিলেন তথাপি সংস্কত গ্রন্থ পাঠকর। নিবন্ধন তাহার বুদ্ধি 

বিস্ত। প্রকাশ বিশিষ্ট ছিল এবং সেই জন্য তাহার মন পাঁশব ধন্মে আবৃত ছিল না। কার ৭ 

ধিনি বিদ্ান্ হয়েন তিনি সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়৷ সত্যের গ্রহণ এবং অসত্যের পরিহার 



5৬ সত্যার্থ প্রকাশ । 

করেন। যে পধ্যন্ত স্বধস্থা রাজা বিশিষ্ট বিদ্বান্ উপদেশক পান নাই তৎকাল পর্যন্ত 

তাহার সন্দেহ ছিল যে ইহাদিগের মধ্যে কোনটা লতা এবং কোন্ মত অনত্য। তিনি 

যখন শঙ্করাচার্য্যের এই কথ! শুনিলেন তখন অতিশয় আনন্দিত হইয়া! বলিলেন যে 

আমি শাস্ত্রার্থ | বিচার করাইয়। অবশ্যই সত্যানত্যের নির্ণয় করাইব। তিনি জৈন পণ্ডিত- 

দিগকে বহু দূর হইতে আহ্বান করিয়া এক সভা! করাইলেন। উহাতে বিচার্যের বিষয় 

'শঙ্করারার্য্যের পক্ষে বেদমত এবং জৈনদিগের পক্ষে বেদবিরুন্ধ মত ছিল । নর্থাৎ শঙ্কা রা- 

চা্যের পক্ষে বেদমত স্থাপন ও জৈনমত খণ্ডন বিষয় ছিল এব: জৈন'দগের পক্ষে 

আপনাদিগের মত স্থাপন ও বেদমত খণ্ডন বিষয় ছিল। শাস্থার্থ বা বিচার কয়েক দিন 

যাব হইল। জৈনদিগের প্রকাশিত মত এইরূপ ছিল যে স্বষ্টির কর্তা অনাদি ঈশ্বর 

কেহ নাই, এই জগত এবং জীব অনাদি এবং এই উভয়ের উৎপত্তি এবং নাশ কখন 

হয় না। শঙঞ্চরাচার্যের মত ইহার বিরুদ্ধ ছিল। তিনি বলিলেন যে অনাদি নিত্য পরমা- 

সাই জগতের কর্তা এই জগণ্ড এবং জীব মিথ্যা, কারণ উক্ত পরমেশ্বর আপনার মায়া 

হইতেই জগতের নিন্নাণ ধারণ এবং প্রলয় করিয়া থাকেন এবং এই (জগত) প্রপঞ্চ 

ও জীব স্বপ্রবৎ মাত্র। পরমেশ্বর স্বয়ংই সমস্ত জগতরূপ হইয়া লীল! বিস্তার করিতেছেন 

বহুদিন যাবৎ শাস্ত্ার্থ বিচার হইতে লাগিল পরস্ত অবশেষে যুক্তি এবং প্রমাণবলে 

জৈনদিগের মত খণ্ডিত হইল এবং শক্করাচার্ধোর মত অথষ্খিত রহিল । তখন উত্ত 

জৈনপত্তিতগণ এবং রাজা সুধন্ব। বেদমত স্বীকার করিয়া লইলেন এবং ভ্ৈনমত পরিত্যাগ 

করিলেন। তখন অতিশয় কোলাহল উিত হইল এবং স্তুধন্বা রাজ! আপনার অপ- 

রাপর ইফ্টমিত্র রাজাদিগকে পত্র লিখিয়া শঙ্করাচার্য্য দ্বার শান্তরার্থ বিচার করাইলেন । 

এসে সময় জৈনদিগের পরাজয়ের সময় আমিয়াছিল বলিয়! উহাদিগের পরাজয় হইতে 

লাগিল । তৎপম্চাৎ স্ুধস্ব। প্রভৃতি রাজগণ শঙ্করাচার্য্যের সমন্ত আার্য্যাবর্তে পরি- 

ভ্রমণের জন্য বাবস্থা করিয়! দিলেন এবং তাহার রক্ষার জগ্য তাহার সহিত ভৃত্য এবং 

সেবকও রাখিয়া দিলেন ৷ উক্ত সময় হইতে সকলের যক্ষোপবীত হইতে লাগিল এবং 

€বেদ সকলের পঠন ও পাঠনা চলিতে লাগিল । দশ বৎসরের মধ্যে সমস্ত আর্ধ্যাবন্ঠ 

দেশে পরিভ্রমণ করতঃ এইরূপে শঙ্করাচার্যয জৈনমতের খণ্ডন এবং ধেদমতের মণ্ডল 

করিলেন। শঙ্গরাচার্য্যের সময়েই জৈন প্রধবংস হয়) অর্থাৎ (আজকাল ) যত 

(ভগ্ন) জৈনমৃক্তি পাওয়া যাইতেছে তৎসমস্তই শঙ্করাচার্ধ্ের সময়ে ভগ্ন হইয়াছিল। তদ্ধ্যতীত 

যে সকল মৃষ্ঠি অভগ্নাকারে পাওয়া যাইতেছে তশুপমন্ত পাছে ভগ্ন করিয়া দেয় এই 

ভয়ে জৈনগণ ভূমি মধ্যে নিহিত করিয়াছিল এবং সেই সকল মৃত্তিই এসময় কোন 

কোন স্থানে ভূমি মধ্য হইতে নিক্ষানিত হইতেছে । শশ্করাচার্য্যের পূর্বে শৈর মত ও 

কল্প পরিমাণে প্রচলিত ছিল। তিনি উক্ত মতের এবং বামমাগীঁ মতেরও খুন 
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করিয়্াছিলেন। উক্ত সময়ে এই দেশে প্রভৃত ধন ছিল এবং স্বদেশ ভক্তিও জতিশয় 
প্রগাট ছিল। শঙ্করাচার্য্য এবং স্ত্ুধন্থ। রাজ! জৈনদিগের মন্দির ভগ্র করেন নাই, 

কারণ তাহাদিগের ইচ্ছা ছিল যে উক্ত মন্দিরে বেদাদি অধ্যয়নের জন্য পাঠশালা 

স্থাপন করিবেন । যখন এইরূপে বেদ মত স্থাপন হইল এবং ত্রাহার! বিষ্তা প্রচারের 

জঙ্থা বিবেচনা! করিতেছিলেন তখন এইরূপ ঘটনা হইল । দুইজন জৈন বারহ্য কথনমাত্র 

কেবল বেদমতাবলম্বী কিন্তু অন্তরে কঠোর জৈনমতবিশ্বাী কপট মুনি ছিল। শঙ্করা- 
চারধ্য উহাদিগের উপর অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন। উহারা উভয়ে অবসর পাইয়া 
শঙ্করাচাধ্যকে এরূপ বিষাক্ত পদার্থ ভোজন করাইল যেত্াহার ক্ষুধামান্দ্য হইল এবং 
শরীরে ক্ষুদ্র এবং বৃহ বিশ্ফোটক নিগত হুইয়! ছয় মাসের মধোই সাহার দেহাস্ত 
হইল। তখন সকলে নিরৎসাহ হইয়া পড়িল এবং বিষ্তা প্রচারের ব্যবস্থ। হইবার যে 
কথা ছিল, তাহাও ঘটিয়া উঠিল না। শঙ্কর$চার্ধ্য শারীরিকভাব্যাদি যে সকল পুস্তক 
রচনা করিয়াছিলেন তাহ! তীহার শিষ্েরা প্রচার করিতে লাগিল, অর্থাৎ জৈন মত 

খগ্ডনেয় জন্য ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রক্ষের একতা যেরূপে ব্যাধ্য 

করিয়াছিলেন তাহার উপদেশ দিতে লাগিল। দক্ষিণে শুঙ্গেরী, পূর্বে ভূগোবর্ধান, 
উত্তরে জোসী এবং দ্বারিকায় সারদা মঠ স্থাপন করিয়া শঙ্করাচাষ্যের শিষ্যগণ 

মোহস্ত হইয়। এবং সম্পর হইয়। আনন্দ করিতে লাগিল । শঙ্করাচার্ধোর পর তাহার 

শিষ্যদিগের অতিশয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । 
এক্ষণে ইহা বিচার করিয়! বুঝা উচিত যে জীব ও ব্রঙ্গের একতা এবং জগণ্ 

মিথ্যা ইত্যাদিরূপ যে শঙ্করাচাধ্যের মত ছিল তাহা উৎকৃষ্ট মত নহে । তবে যদি তিনি 

জৈনমত খগ্ডনের নিমিত্ত উক্ত মত স্বীকার করিয়া থাকেন তবে অপেক্ষাকৃত ভাল 

বলিতে হইবে । নবীন বেদাস্তীদিগের মত এইরূপ (প্রশ্ন ) জগৎ স্বপ্রবঃ রজ্জুতে 
সর্প, শুক্তিকায় রজত, মুগতৃষ্টিকায় জল, গন্ধর্ব নগর এবং ইন্দ্রজালের সদৃশ এই 

সংসার মিথ্যা এবং এক ব্রহ্ষই সত্য। ( সিন্ধান্তী) তুমি মিথ্যা কাহাকে কছিতেছ ৮- 
(নবীন) যে বস্তু নাই অথচ প্রভীত হয়। (সিদ্ধান্তী) যে বস্ুই নাই তাহার 

প্রতীতি কিরূপে হইতে পারে ? (নবীন) অধ্যারোপ দ্বারা । ( সিন্ধান্তী ) অধ্যারোপ 

কাহাকে বলিতেছ? (নবীন) পবস্তন্তবস্তারোপণমধ্যাস:” “অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং 
নিশ্রপঞ্চং প্রপঞ্চাতে” পদার্থ অন্য কিছু হইলেও উহাতে অন্বস্তর আরোগপণ 
কর! অধ্যাপ, অধ্যারোপ এবং উহার নিরাকরণ অপৃরাদ হইয়া থাকে । এই ছুই 
হইতে প্রপঞ্চ রহিত ব্রন্দে প্রপঞ্জজূপ জগত বিস্তৃত হয়। ( সিদ্ধান্তী ) তুমি রজ্জুকে 

বস্ এবং সর্পকে অবস্ত মনে করিয়। এই ভ্রমঙ্ালে পতিত হইয়াছে । সর্প কি বস্তু 

নহে ? যদি বল রজ্ছুতে উহা নাই, তবে দেশাস্তরে মাছে এবং উহ্থার সংস্কার তোমার 



৩৪২ সত্যার্থ প্রকাশ। 

হৃদয়ে আছে; অঞএব সর্প ও আর অবস্ত রছিল ন।। এইরূপ স্যাগুতে পুরুষ 

এবং স্থৃক্তিকায় রজত ইত্যাদির: ব্যবস্থা বুঝিয্না লইতে হইবে। স্বপ্রাবস্থায়ও বাহার 
ভান (জ্ঞান ) হয়, তাহা দেশান্তরে আছে এবং তাহ।'র সংস্কার মনেও ( আত্মাতেও ) 

আছে। ক্ৃতরাং স্বপ্ন ও বস্তুতে অবস্তর আরোপণের তুল্য নছে। ( নবীন) যাহ! 

কখন দেখা বা শুন! যায় নাই যেরূপ আপনার শিরচ্ছেদন হইতেছে এবং স্বয়ংই রোদন: 
করিতেছি, এবং জলের ধার। উপরে প্রবাহিত হইতেছে ইত্যার্দি যাহা কখন ঘটে নাই: 

এইরূপ দেখা যায় তাহা কিরূপে সতা হইতে পাবে ? (সিদ্ধান্তী ) এ দৃষ্টান্তও তোমার 
পক্ষ সিদ্ধ করিতেছে ন!' । কারণ ন! দেখিলে বা না শুনিলে সংস্কার হয় না; সংস্কার 

ব্যতিরেকে স্মৃতি এবং স্মৃতি ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ অনুভব হয় না। যখন কেহ দেখিয়াছে 
অথবা শুনিয়াছে যে মমুকের শিরশ্ছেগন হইয়াছে এবং উহার ভ্রাত৷ অথব! পিত্রাদিকে 

ুদ্ধস্থলে প্রত্যক্ষ রোদন করিতে দেখিয়াছে এবং যখন প্রত্রবণের জল উপরে উঠিতে 
কেহ দেখিয়াছে অথব। শুননয়াছে তখন উহার সংস্কার তাহার আল্মায় জন্মিয। থাকে । 

যখন এ সকল জাগ্রং পদার্থ হইতে স্বতন্্রদপ দেখিতে পায় তখন সে আপনার 

আত্মাতেই উক্ত সমস্ত পদার্থ যাহা ( পুরে) শুনিয়ান্ডে বা দেখিয়াছে তাহাই দেখিভে 
পায়। যখন আপনার সম্বন্ধে তৎসমস্ত দেখিতে পাঁয় তখনই জানিতে হইবে ষে, 

সে আপনার শিরশ্ছেদন হইতেছে, স্বয়ং বিলাপ করিতেছে এনং জলপ্রবাহ উপরে 

চলিতেছে এইরূপ দেখিতে পায়। স্ৃতরাং ইহাও বস্তুতে শবস্তুর আরোপণের তুল্য 
হইল না। পরন্থ যেরূপ কোন চিত্রকর পূর্ববদৃষ্ট অথব। শ্রুত বিষয় নিজের মন 
( আত্মা ) হইতে বাহির করিয়া কাগজের উপর অঙ্কিত করে অথবা যেরূপ কোন 

প্রতিবিম্বলেখক প্রতিবিদ্ব দেখিয়া তাহা! আপনার মনে (আত্মায়) ধারণ করতঃ 

সম্যক্রূপে অস্কিত করিয়! দিয়া থাকে তন্ত্রপ, এস্থলেও বুঝিতে হইবে । অবশ্ট ইহু। 
সত্য যে কখন কখন স্বপ্রাবস্থায় স্মরণযুক্ত প্রতীতি হয় যেরূপ আপনার অধ্যাপককে 

দেখিতেছি এবং কখন কখন দেখিবার এবং শুনিবার বহুকাল পবে অতীত জ্ঞান সাক্ষাৎ- 

কারের সময় স্মরণ থাকে না অর্থাং আমি উক্ত সময়ে উহ দেখিয়াছি, গুনিয়াছি 
অথবা! করিয়াছি এবং এক্ষণে তাহাই দেখিতেছি, ও শুনিতেছি অথবা করিতেছি এরূ”. 

স্মরণ থাকে নাঃ অর্ধাৎ জাগ্রত অবস্থায় যেরূপ স্মরণ হয় স্বপ্রাবস্থায় তদ্রুপ হয় না; 

আরও জন্মান্ধ ব্যক্তির যখন রূপের স্বপ্ন হয় না তখন তোমার অধ্যাস এবং অধ্যা- 
রোপের লক্ষণ 'মিথ্য।। এতত্বাতীত বেদান্ত্ীর। যে বিবর্তবান্দের কথা বলে অর্থাৎ 

রঙ্ছুতে সর্পের প্রতীতি হইবার দৃষ্টান্ত ব্রন্মে জগতের প্রীতি হইবার পক্ষে প্রদর্শন 
করে তাহা ও সমীচীন নহে । ( নবীন ) অধিষ্ঠান বাতিরেকে অধ্যস্থের প্রহীতি হয় না। 
ধেষন রজ্জ, না থাকিলে সর্পেরও ভান হুইতে পারে না! রজ্জ.তে সর্প তিন কালেই 
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নাই অথচ অন্ধকার এবং লল্প প্রকাশের সংযোগে অকম্মাৎ রজ্জ,র দর্শন হইলে সর্পভ্রম 
উপস্থিত হইয়া ভীতিবশতঃ কম্প উপস্থিত হয়। পরে যখন দীপাদি দ্বারা দেখা যায় 

তখন উক্ত ভয় এবং ভ্রম নিবৃত্ত হইয়! যায়; তদ্রূপ ব্রন্মে জগতের মিথ্যা প্রত্ীীতি 
হইয়'ছে। ব্রহ্ষের সাক্ষাতকার হইলেই জগতের নিবৃত্তি এবং ব্রন্ষের প্রতীতি হইয়। যায়, 

যেরূপ সর্পেপপ নিবৃত্তি এবং রজ্জর প্রতীতি হইয়া! থাকে । ( সিদ্ধান্তী ) ব্রক্ষে জগতের 
ভান কাহার হইয়াছে 2 ( নবীন ) জীবের । (সিদ্ধান্তী ) জীব কোখা হইতে হইয়াছে ? 

( নবীন ) অজ্ঞান হইতে । (সিঙ্ধান্তী) অজ্ঞান কোথা হইতে হইয়াছে এবং কোথায় 

রহিয়াছে? ( নবীন ) অজ্ঞান অনাদি এবং ব্রন্গে অবস্থান করে । ( সিদ্ধান্তী ) বঙ্গে ব্রন্ধ- 

বিষয়ক অজ্ঞান হইল অথবা অনা কোন বিষয়ের অন্ঞান হইলে এবং এ অজ্ঞান কাহার 

হইল? ( নবীন) চিদ্দাভাসের ৷ (সিদ্ধান্তী) চিদাভাষের স্বরূপ কি ? ( নবীন ) ব্রহ্ম, নিজ 

ব্হ্মবিষয় অজ্ঞান হইয়া অর্থাৎ আপনার স্বন্ূপকে আপনিই ভুলিয়৷ বান। ( সিদ্ধান্তী ) 
উাহণর ভ্রম হইবার নিমিত্ত (কারণ ) কি? (নবীন) অবিষ্ভা । ( সিদ্ধান্তী ) অবিচ্যা 

কি সর্বব্যাপী সর্ধজ্জের গুণ অথবা! অল্লঞ্জের ? (নবীন ) অল্পজ্ঞের (সিদ্ধান্তী ) তাহা 

হইলে তোমার মতামুসারে এক অনন্ত সর্বজ্ঞ চেতন ব্যতিরেকে তন্ত কোন চেতন 

আছে কি ন|? অল্পজ্ঞক কোথা হইতে আসিল ? অবশ্য যদি লল্পঙ্্ক চেতন ব্রহ্ম হইতে 
ভিন্ন বলিয়। বিশ্বাস কর তাহা হইলে সমীচীন হয়। যদি এক স্থানে ব্রন্মে আপনার 

স্বরূপ সম্বন্ধীয় অভ্ঞান হয় তাহা হইলে উক্ত অজ্ঞান সর্বত্র বিস্তৃত হইয়৷ পড়ে । যেরূপ 
শরীরের (এক স্থানের ) বিক্ফোটকের পীড়। সমস্ত শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ( আতুর 

অপটু করিয়া দেয় তদ্রুপ, ব্রহ্ম ও একদেশে অজ্ঞানী এবং ক্রেশযুক্ত হইলে সমস্ত 
ব্রক্ষই অভ্ভ্ধানী এবং পীড়াভবনুযুক্ত হইয়! পড়েন। (নবীন) এ সমস্ত উপাধির 

ধর্শ, ব্রপ্মের নহে । (সিদ্ধান্তী) উপাধি জড় অথবা চেতন, সতা অথবা অসত্য ? 

€ নবীন )) অনির্ববচনীয় অর্থাৎ উহাকে জড় বা চেতন, সত্য বা অসত্য কিছুই 

কহিতে পারা যায় না। (সিদ্ধান্তী) তোমার এ কথা “বদতো ব্যাঘাতের, তুল্য 

হইল । কারণ তুমি কহিতেছ যে অবস্তা আছে অথচ উহাকে জড় বা চেতন, সং 

অথবা অসৎ কহিতে পার না। ইন্না এইরূপ হুইল যেমন, স্বর্ণ এবং পিস্তল মিশ্রিত 

এক দ্রব্য কোন ব্ণিকের নিকট পরীক্ষার জন্য লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিবে যে 

ইহা স্বর্ণ অথবা পিস্তল? তখন সে এইরূপ কহিবে যে ইহাকে আমি স্থবর্ণও 

কহিতে পারি না এবং পিস্তলও কহিতে পারি না, কিন্তু ইহা দুই ধাতু মিশ্রিত। 

£ নবান) দেখুন যেরূপ খটাকাশ মঠাকাশ এবং মেঘাকাশ মহাদাকাশোপাধি 

হয় অর্থাৎ ঘট, গৃহ এদং “মঘ থাকাতেই ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হয় কিন্তু বস্তুতঃ 

মহদাকাশই আছে । তত্প মায়া, অবিস্তা সমষ্টি, ব্যস্টি এবং শম্তঃকরণের উপাধি 
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বশতঃ অজ্জানীদিগের নিকট ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হইয়া থাকেন, কিন্তু বন্তপক্ষে 

তিনি একই বস্ত্র । দেখ নিম্নলিখিত প্রমাণে কিরূপ কথিত হইয়াছে £- 

অন্ির্যঘৈকো ভূবনং প্রবিফৌ। 
রূপৎ রূপৎ প্রতিরূপো বভ়ুব। 
একক্তথা সর্বভৃতান্তরাত্ব। 
রূপং রূপং প্রতিরূপো। বহিশ্চ ॥ 

কঠ উঃ বলী ৫। মৎ ১॥ 
অগ্নি যেরূপ দীর্ঘ, বিস্তৃত, গোলাকার, ক্ষুদ্র এবং বৃহ সমস্ত আকৃতি বিশিষ্ট পদার্থ 

ব্যাপক হইয়! তদাকার দৃশ্যমান হয় অথচ প্রকৃতপক্ষে উহাদিগের হইতে পৃথক তদ্রপ, 
সর্ধ্বব্যাপক পরমা অন্তঃকরণ সমূহে ব্যাপক হইয়! অন্তঃকরণাকার হইয়। রহিয়াছেন, 

কিন্তু তিনি উহাদিগের হইতে ্বতন্ত্র। (সিশ্কান্তী ) তোমার এ কথা বলাও ব্যথ্থ। কারণ 

যেরূপ ঘট মঠ এবং আকাশকে ভিন্ন বলিয়। মানিতেছ্ছ তব্রপ কারণ কাধ্যরূপ জগৎ এবং 

জীবকে ব্রন্ম হইতে এবং ব্রক্মকে ইহাঁদিগের হইতে ভিঙ্ বলিয়া মানিয়৷ লও । ( নবীন ) 

যেন্ধপ অগ্নি সকল পদার্থে প্রবিষ্ট হইয়া তদাকার দৃশ্যমান হয় তদ্রপ পরমাত্ম! জড় এবং 
জীবে ব্যাপক হইয়া আকারবিশিষ্ট অজ্ভানীদ্িগের নিকট আকারবিশিষ্ট দৃশ্মান হয়েন। 
বন্ততঃ ব্রহ্ম জড় নহেন এবং জীবও নহেন। যেরূপ স্থাপিত জলের লহজ্র কুণ্ডে 
সূধ্যের সহজ প্রতিবিদ্ব দুষ্ট হয়, কিন্তু বস্তৃতঃ সূর্য্য এক। কুগ্ডের নাশ হইলে অথব। 
জলের চলন বশতঃ সূর্য্য নষ্ট হয়েন না অথবা চলিত ব! বিস্তৃত হয়েন না তত্রপ, অস্ত:- 
করণে যখন ব্রন্মের আভাস পতিত হয় উহাকেই চিদাান কহে। যতক্ষণ অন্তঃকরণ 
রহিয়াছে ততক্ষণ জীবও রহিয়াছে । যখন অন্তঃকরণের জঞ্কান নষ্ট হয় তখন জীব 

ব্রহ্মস্বরূপ হয় । এই চিদাভাসের জন্যই স্বকীয় ব্রহ্গস্বরূপের অজ্ঞানকর্ত।, আপনাতে 

ভোক্ত', সুখী, দুঃখী, পাপী, পুণ্যাত্। জন্ম মরণাদি আরোপিত করে এবং তজ্জন্য 
সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় ন।। ( সিদ্ধাস্তী ) তোমার এ দৃষ্টান্ত ব্যর্থ। কারণ 
সূর্ধ্য আকারবিশিষ্ট এবং জ্লকুণ্ডও সকার পদার্থ; সূর্য্য জলকুণ্ড হইতে পৃথক এবং 

সূর্য হইতে জলকুণ্ডও পৃথক, এবং সেই কারণেই প্রতিবিষ্ব পড়িয়া থাকে। 
যদি সূর্য নিরাকার হুইত তাহ! হইলে তাহার প্রতিবিষ্থ কখন হইত না। পরমেশ্বর 
নিরাকার এবং সর্বত্র আকাশবৎ ব্যাপক বলিয়! ব্রচ্ম হইতে কোন পদার্থ এবং 

কোন পদার্থ হইতে হইতে ব্রক্ষ পৃথক হইতে পারে না। তত্রপ, ব্যাপ্যব্যাপক 
সম্বন্ধ বশতঃ (ব্রদ্ধ অন্য পদার্থের সহিত) একও হইতে পারেন না । অর্থাৎ অন্বয়- 
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ব্াতিরেকানুসারে দেখিলে ব্যাপ্য ও ব্যাপক মিলি হইয়াও সর্ববদ! পৃথক্ থাকে । 
যদি এক হয় তবে আপনার মধ্যে ব্যাপ্য ব্যাপক সন্বন্ধও কখন ঘটিতে পারে না। 
এ বিষয়ে বৃহদারণ্যকের অন্তর্গত ব্রাঙ্গণে স্পষ্ট লিখিত আছে। তত্বাতীত ব্রন্মের 

আভাসও পতিত হইতে পারে না; কারণ মাকার ব্যতিরেকে আভাস হওয়! 

অসম্ভব | তুমি যে অন্তঃকরণোপাধি বশতঃ ব্রহ্মকে জীব বলিয়! মনে করিতেছ তাহা” 
তোমার কেবল বালকের মত কথ হইতেছে । কারণ অস্তঃকরণ চঞ্চল এবং সখণ্ড কিন্তু 

ব্রহ্ম অচল ও জখণও্ড। যদি তুমি ব্রহ্ম ও জীবকে পৃথক বলিয়! না মান তবে, আমার 
নি্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দাও । অস্তঃকরণ যেখানে যেখানে চলিয়া! যাইবে, সেই সেই 
স্থানের ব্রন্থাকে অজ্ঞানী এবং যেযে দেশ ছাড়িয়া যাইবে, সেই সেই স্থানের ব্রহ্মকে 

জ্ঞানী করিয়৷ দিবে কি না? যেরূপ, ছত্র রৌদ্রের মধ্যে যে যেস্থানে নীত হয়, সেই 
সেই স্থানের রৌদ্র আবরণ যুক্ত হইতে অপনীত হয় সেই'সেই স্থানের রৌদ্র আবরণ 
রহিত হয় তন্রপ, অন্তঃকরগ ব্রঙ্গকে ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞানী এবং অভ্ঞ্ানী, বন্ধ এবং মুক্ত 
করিতে থাকিবে ৷ অখণ্ড ব্রহ্মোর একদেশীয় আবরণের প্রভাব সর্বদেশপ্রসূত হওয়াতে 
সমস্ত ব্রহ্মই অদ্ঞানী হইয়া যাইবেন কারণ তিনি চেতন। তদ্বাতীত মথুরায় যে অন্তঃ- 
করণস্থ ব্রহ্ম যে বস্তু দেখিয়াছেন, তাহার স্মরণ উত্ত অন্তঃকরণস্থ ব্রন্দের কাশীতে হইতে 
পারে না। কারণ “অন্যদুষ্টমন্যো। ন স্মরতীতি ন্যায়াং” একের দৃষ্ট অন্যের স্মরণ হয় না। 
যে চিদ্বাভাস মথুরায় দেখিয়াছ সে চিদতাস কাশীতে অবস্থিত নহে। অপরন্থ যে ব্রহ্ম 
মথুরাস্থ অন্তঃকরণের প্রকাশক তাহা কাশীস্থ ব্রহ্ম নহে। যদি ব্রহ্মাই জীব হয়েন এবং 
পৃথক্ ন। হন তাহা হইলে, জীবের সর্বজ্ঞ হওয়া আবশ্বক। যদি ব্রন্মের প্রতিবিদ্য 

পৃথক্ হয়, তাহা হইলে প্রত্যভিজ্ঞা অর্থাৎ পূর্বব দৃষ্ট ও শ্রুতের জ্ঞান কাহারও হইতে 
পারে না। যদি বল ব্রঙ্গ এক এবং এই জন্য স্মরণ হয়ঃ তাহা হইলে এক স্থানে 

অন্ঞ্তান বা দুঃখ হইলে সমস্ত ব্রঙ্গে অন্ভ্তান অথবা দুঃখ হওয়। অবশ্ঠক । এই সকল 
দৃষ্টান্ত দ্বার! তুমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ এবং মুক্তস্বভাব ব্রহ্ধকে অশুদ্ধ অজ্ঞানী এবং বন্ধ 
আদি দোষধুক্ত করিয়। দিয়াছ এবং অখগুকে খণ্ডিত করিয়৷ দিতেছ। 

( নবীন ) নিরাকারেরও আভাস হইয়া থাকে । যেরূপ দর্পণে অথব! জলাদিতে 

আকাশের আভাস পড়ে এবং উহা! নীল ও অন্য কোন প্রকারে গা দুষ্ট হয় তজরপ 

সকল অস্তঃকরণেও বর্ষের আভাস পতিত হয়। (সিদ্ধান্তী) যখন আকাশের রূপ 

নাই, তখন উহ! চক্ষুদ্বারা কেহই দেখিতে পায় না। যে পদার্থ দৃষ্ট হয় না, উহা দর্পণে 
অথবা! জলাদিতে কিরূপে দেখিতে পাওয়! যাইবে ? সাকার বন্তই গাঢ় অথবা ছিদ্র 

বিশিষ্ট দৃষ্ট হয়, নিরাকার হয় না। ( নবীন ) তবে যাহা উপরে নীলাভ দৃষ্ট হয় এবং 
আদর্শে যাহার উপলদ্ধি হয় উহ1কি পদার্থ ? ( সিদ্ধান্তী ) উহ পৃথিবী হইতে উদ্থিত 

০ 
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জল, পৃথিবী এবং অগ্নির ভ্রসরেণু। উহ! হইতে বৃষ্টি হয়। উক্ত স্থলে জল না 
থাকিলে বৃষ্টি কোথা হইতে হইবে? অহএব দূর হইতে শিবিরের ম্যায় যাহা দৃষ্ট হয় 
তাহা, জলের চক্র । কুজ্বাটিকা যেরূপ দূর হইতে ঘনাকার দৃষ্ট হয় এবং নিকট হইতে 
সচ্ছিত্র ও গৃহের তুল্য বোধ হয় তদ্রুপ জল মাকাশে এরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে । (নবীন ) 
তবে কি আমার রজ্জ,সর্পের এবং স্প্লা্দির দৃষ্টান্ত মিথ্যা ? ( সিদ্ধান্তী )না। কেবল 
তোমার বোধই মিথ্যা ইহা! পূর্বেই আমি বর্ণন করিয়াছি । আচ্ছা! উপ্তর দাও, প্রথম 
অজ্ঞান কাহার হইয়া থাকে ? (নবীন ) ব্রন্দের। (সিদ্ধান্তী) ব্রহ্ম অল্পজ্ঞ অথবা 

সবব্বভ্জ । ( নবীন ) সর্ববজ্ঞও নহেন এবং লল্লজ্ঞও নহেন। কারণ সর্ববজ্ঞতা এবং 

অল্লজ্ঞতা উপাধির সহিতেই হইয়। থাকে । (সিদ্ধান্তী ) কে উপাধির সহিত আছে ? 
(নবীন ) ব্রহ্ম। (সিদ্ধান্তী) তবে ব্রহ্ম স্বল্পজ্ঞ এবং অল্পজ্ঞ হইল অতএব তুমি 
উহার নিষেধ কেন করিতেছ? যদি বল যে উপাধি কল্লিত অর্থাৎ মিথ্যা! তাহ। 

হইলে কল্পনাকারী কে? জীব কি ব্রহ্মী অথবা অন্য? ( নবীন ) অন্য । (সিদ্ধান্তী ) 

বদি ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ হন, তাহ! হইলে যে মিথ্যা কল্পন। করিল সে ব্রহ্ম হইতে পারে 

না। যাহার কল্পনা! মিথ্যা সে কিরূপে সতাস্বরপ হইতে পারে? (নবীন ) আমি 

সত্য এবং অসত্যকে মিথ্যা বলিয়া মনে করি এবং বাক্য দ্বারা বলাও মিথ্যা ॥ (সিদ্ধান্ত ) 

যখন তুমি মিথ্যা বলিয়। থাক এবং নিজকে মিথ্যা মনে কর তখন, তুমি কেন মিথ্যাবাদী 
নহ? (নবীন) মিথ্যা এবং সত্য জামারই কল্িত এবং আমি এই উভয়ের সাক্ষী এবং 

অধিষ্ঠান। (সিদ্ধান্তী ) যদি-তুমি সত্য এবং মিথ্যার আধার হও তাহা হইলে, সাধু 
এবং চৌর উভয়ের সদৃশ হইলে, ন্ৃতরাং তুমি আর প্রামাণিক রছিলে না, কারণ 
প্রামাণিক তাহাকেই বল। বায় যে সর্ব! সত্য মনন করে, সত্য বলে ও সত্যের 

অনুষ্ঠান করে এবং মিথ্যা মনন করে না, মিথ্য। বলে না ও মিথ্যা কখন অনু- 
ক্টান করে না। যখন তুমি আপনার বাক্যকে আপনিই মিথ্যা স্বীকার করিতেছ 
তখন, তুমি আপনা! আপনিই মিথ্যাচারী হইলে । (নবীন) অনাদি মায়! ব্রদ্ধের 
আশ্রয় এবং ইহা! ব্রন্ষকে আবরণ করিয়া! থাকে । ইহা আপনি কি মানেন না? 

€ সিদ্ধান্তী ) মানি না। কারণ তুমি মায়ার অর্থ এইরূপ কর যে বস্ত্র নাই অথচ 
ভামমান আছে” সুতরাং যাহার হৃদয়ে বিচার শক্তি নাই, সেই একথা স্বীকার করিতে 

পারে; কারণ যে বস্তু নাই, তাহা ভাসমান হওয়া সর্বব প্রকারে অসম্ভব । যেমন 
বন্ধ্যার পুত্রের প্রতিবিম্ব কখন হইতে পারে না। অধিকন্ত “সন্বুলাঃ সৌম্যেমাঃ 

' প্রাঃ ইত্যাদি ছান্দোগ্য উপনিষদের বচনের সহিত ও বিরুদ্ধ কহিতেছ। (নবীন ) 

আপনি কি বশিল্ঠ, শঙ্করাচার্যয ও নিশ্চলদাস আদি, বাহার আপনার অপেক্ষ। অধিক 

পণ্ডিত ছিলেন তীাছাদিগের ও, নিশ্চিত মতের খগ্ুন করিতেছেন! আমরা ত বশি্, 
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শঙ্করাচার্যয এবং নিশ্চলদাঁসকে শ্রেষ্ঠ দেখিয়। থাকি । ( সিদ্ধান্তী ) তুমি কি বিদ্বান অথবা 

অবিদ্বান্? (নবীন ) আমিও কিকিু বিদ্বান্। (সিদ্ধান্ত ) আচ্ছ! তবে বশিষ্ঠ, শঙ্করা- 

চার্য্য এবং নিশ্চলদাসের পক্ষ আমার সমক্ষে স্থাপন কর, আমি উহা খণ্ডন করিব 

এবং যাহার পক্ষ সিদ্ধ হইবে, সেই শ্রেষ্ঠ হইবে। যদি উহাদিগের এবং তোমার বাক্য 

অথণ্ডনীয় হইত, তাহ! হইলে তুমি উহা্দিগের যুক্তি লইয়া আমার বাক্যের কেন না 

খণ্ডন করিতে পার ? তবে শঙ্করাচার্য্য আদি জৈনদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্ত এই মত 

স্বীকার করিয়াছিলেন এইরূপ অনুমান করিলে, তোমার এবং উহাদ্দিগের বাক্য 

মাননীয় হইতে পারে। কারণ দেশ ও কালানুসারে আপনার পক্ষ সিদ্ধ করিবার 

জন্য অনেক স্বার্থপর বিদ্বান লোক নিজ আত্মার জ্ঞানের বিরুদ্ধও কল্পনা করেন । 

আর যদি তাহারা এই সকল বিষয় অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের একতা ও জগৎ মিথ্যা 

ইত্যাদি ব্যবহার সত্য বলিয়া মানিতেন তাহা৷ হইলে, তীাহাদিগের কথাও সত্য হইতে 

পারে না! নিশ্চলদাসের পাণ্ডিত্য এইরূপ দেখ। যায় “জীবে ব্রহ্মহভিন্নশ্চেতনত্বাৎ” 

এইরূপ তিনি “বৃক্তিপ্রভাকরে” জীব ও ব্রন্ষের একতা প্রমাণ করিবার জন্য অনুমান 

লিখিয়াছেন যে, জীব চেতন বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। ইহা! অতি অল্পজ্ঞান বিশিষ্ট 

পুরুষের কথিতের লদৃশ বাক্য। কারণ কেবল একটি সাধন্দ্য দ্বারা একের অপরের সহিত 

এক হয় না, কিন্তু বৈধণন্্ম ভেদ্ক হইয়া থাকে । যেমন যদি কেহ কহে “পৃথিবী 

জলাহভিন্না জড়ত্বাৎ” পৃথিবী জড় বলিয়া জল হইতে অভিন্ন, তাহা হইলে তাহার 

বাক্য যেরূপ সঙ্গত হইতে পারে না, তন্রপ নিশ্চলদান মহাশয়েরও লক্ষণ ব্যর্থ । 

কারণ জীবের অল্প, অল্লজ্তত্ব ও ভ্রান্তিমত্তাদি ধণ্ম ব্রহ্মা হইতে এবং ব্রন্মের সর্বগতত, 

সব্বজ্ঞত। ও নির্ভ্তিমত্বাদি ধন্দ জীব হইতে বিরুদ্ধ। সুতরাং ব্রক্ধগ এবং জীব ভিন্ন । 

যেরূপ গন্ধবন্ধ এবং কঠিনত্বাদি ভূমির ধর্্ন, জলের রসবন্ব এবং ভ্রবত্াদি ধম্ম হইতে 

বিরুদ্ধ বলিয়া পৃথিবী এবং জল এক নহে তত্রপ, জীব এবং ব্রন্ষের মধ্যে বৈধন্ম্য আছে 

বলিয়া জীব এবং ব্রহ্ম কখন এক ছিল না, এক নহে এবং কদাপি এক হইবে না। 

ইহা দ্বারাই বুবিয়। লইবে যে নিশ্চলদাসের কতদুর পাগ্ডিত্য ছিল। আর যিনি 

যোগবাশিষ্ট রচনা করিয়াছেন তিনি কোন আধুনিক বেদাস্তী ছিলেন। ইহা বাল্মাকি, 

বশিষ্ঠ অথবা! রামচন্দ্রের রচিত, শ্রুত বা কথিত নহে কারণ, তাহারা সকলেই বেদানুষায়ী 

ছিলেন, স্থতরাং তাহারা বেদের বিরুদ্ধ রচন! করিতে, বলিতে অথবা শুনিতে পারেন 

ইহা সম্ভবে না। (প্রশ্ন ) মহাত্মা বাস যে বেদান্ত সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাতেও 

জীব এবং ব্রদ্মের একতা দৃষ্ট হয়। যথ।-_ 

সম্পাদ্যাহহবি9াবঃ ম্বেন শব্ধাৎ। 
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ব্রান্গেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ | 
চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মবকত্বাদিত্যৌড়লোমিঃ। 
এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্বভাবাদবিরোধৎ বাদরায়ণঃ ॥ 
অতএব চানন্যাধিপতিঃ। বেদাম্ত দঃ অঃ৪ পা ৪ 

সুং১। ৫৭1৯1 

অর্থাৎ জীব আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়৷ প্রকটিত হয়। . ইহ পূর্বে ব্রদ্ধ স্বব্ধূপ 

ছিল। কারণ “স্ব” শব্দ হইতে স্বকীয় ব্রদ্ষস্বরূপের গ্রহণ হইয়। থাকে । “অয়মাজ্ু। অপ- 

হতপাপ্য।” ইত্যাদি উপস্তাসে এধ্য্যাদিযুক্ত হইলে জীব ব্রব্ম্বরূপে অবস্থিত থাকে 
এইরূপ গৈমিনি আচাধ্যের মত। আর গড়, লৌমি আচার্য্য তদাআন্বরূপ নিরূপণাদি 

বৃহদারণ্যকের হেতুরূপ বচনসমূহ দ্বারা জীব চৈতন্তমাত্র স্বরূপে মুক্তিতে স্থিত হইয়। থাকে 
ইহা স্বীকার করেন। মহাত্মা! ব্যাস পূর্বোক্ত উপন্যাসাদির এখর্ধ্য প্রাপ্ডিক্নপ হেতু বশতঃ 
জীবের ব্রহ্ম রূপ হইতে অবিরোধ মনে করেন। যোগী এশর্ধযুক্ত হইয়! স্বীয় ব্রহ্গ- 
স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া এবং অন্য অধিপতি শুন্য হইয়! অর্থাত স্বয়ং আপনার এবং 
সকলের অধিপতিরূপ ব্রক্ষস্বরূপ হইয়া মুক্তিতে অবস্থিত থাকে। (উত্তর) এই সকল 

সূত্রের এরূপ অর্থ নহে। ইহাদিগের প্রকৃত অর্থ শ্রবণ কর। যাব জীব স্বকীয় 
শুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ও সকল মল হইতে নির্ম্ক্ত হইয়! পবিত্র না হয় তাবৎ, 
যোগন্ধার! এ ধর্ধ্যপ্রপ্ত হইয়। ও জীব নিজ অন্তর্ধ্যামী ব্রদ্ষকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে স্থিত 

হইতে পারে না। এইরূপে যোগী যখন পাপাদি রহিত হইয়। চুএ্বর্য্যযুক্ত হয় তখনই, 
ত্রক্ষের সহিত মুক্তির আনন্দ ভোগ করিতে পারে, জৈমিনি আচার্ষ্যের এই মত। 
বখন অবিস্ভাদি দোষ দূরীভূত হুইয়! জীব শুদ্ধ চৈভন্যমাত্র স্বরূপে স্থিত থাকে তখনই 

“তদাস্ কনক” অর্থাৎ ব্রহ্ষম্বরূপের সহিত সম্বন্ধ প্রাণ্ড হয়। যখন লীব ব্রন্মের সহি ত এর 
এবং শুন্ধ বিজ্ঞান জীবিভাবস্থায় প্রাপ্ত হইয়! জীবন্মুক্ত হয় তখন সে নিজ নিশ্ল পূর্ব- 
স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইয়া থাকে, ইহাই মহামুনি ব্যাসের মচ। যোগীর 
বখন সত্যসম্থর হয় তখন সে স্বয়ং পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া সুক্তিহখ প্রাপ্ত ছয় এবং 
স্বস্থানে শ্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকে। সংলারে বেরূন একজন প্রধান এবং অন্য একঞ্জন 

অপ্রধান হয়, যুক্তির অবস্থায় তন্রপ হয় ন৷ কিন্তু, সকল জীবই তুল্যভাবে অবস্থান 
করে। তাহা না হইলে ২-. 

নেতরোনুপপত্তেঃ॥ ১। ১। ১৩॥ 

ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ১। ১ ১৭॥ 



একাদশ সমুল্লাস । ৩০৯ 

বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাৎ চ নেতরৌ ॥ ১। ২। ২২। 
অন্থিন্নস্য চ তদ্যোগৎ শাস্তি ॥ ১। ১। ১৯॥ 
অন্তত্তদ্বর্শেপদেশাৎ ॥ অঃ ১। ১।২০॥ 
ভেদব্যদেশাচ্চান্যঃ ॥১।১।২১॥ 

গুহাৎ প্রবিফীবাত্বীনৌ হি তন্র্শনাৎ | ১। ২। ১১॥ 
অহ্পপত্তেস্ত ন শারীরঃ ॥ ১। ২। ৩॥ 
অন্তর্যাম্যধিদৈবাদিষু তন্ধর্মব্যপদেশাৎ ॥ ১। ২। ১৮ 
শারীরশ্চোইভয়েইপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥ ১২২০ 

ব্যাসমুনিকৃত বেদান্ত সুত্রাণি। 
বর্ম হইতে ইতর জীব শ্বষ্টিকর্তী নহে। কারণ এ অল্পজ্ঞ, অল্প সামর্থবিশিষ্ট জীবে 

স্ষ্টিকর্তৃত্ব শক্তি ঘটিতে পারে না। এইজন্য জীব ব্রহ্ম নহে। “রসং হোবায়ং লব ধবানন্দী 
ভবতি” ইহা! উপনিষদের বচন। জীব এবং ব্রদ্ধ ভিন্ন, কারণ এই উভয়ের ভেদ প্রুতি- 
পাদন কর! হইয়াছে । এরূপ ন। হইলে, জীব রস অর্থাৎ আনন্দ স্বরূপ ত্রহ্গকে প্রাপ্ত 
হইয়। আনন্দ স্বরূপ হইয়া থাকে । এইরূপে প্রাপ্তির বিষয় ব্রহ্মা এবং প্রাপ্ত হইবার 

কর্থ। জীবের নিরূপণ ঘটিতে পারে না । এই হেতু জীব এবং ব্রঙ্গ এক নহে। 

দিব্যে হমূর্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হাজঃ। 
অপ্রাণো হামনাঃ শুভ্রোহ্ক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ। 

সুণ্ডকোপনিষদ্ সুঃ ২ খঃ ১ ম$২॥ 
দিব্য, শুদ্ধ, সুর্তিরহিত, সর্ববপৃর্ণ, বাহা অস্তরিক নিরন্তর ব্যাপক, অজ, জন্য মরণ 

ও শরীর ধারণার্দ রহিত, শ্বাস প্রশ্বাস শরীর ও মনের সম্বন্ধ রহিত, প্রকাশম্বরূপ 

ইত্যাদি পরমাত্মার বিশেষণ বশতঃ, পরমেশ্বর অক্ষর অর্থাৎ নাশরহিত প্রকৃতি হইতেও 

পরে অর্থাৎ সুন্ষম এবং জীব হইতেও পরে অর্থাৎ সৃক্গম। প্রকৃতি এবং জীব হইতে ব্রন্মের 
ভেদ প্রতিপাদন রূপ হেতু সকল দ্বার! প্রকৃতি এবং জীব এই ছুই হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন। 
এই সর্ববব্যাপক ব্রন্দে জীবের যোগ অথব! জীবে ব্রহ্মের যোগ প্রতিপাদন করাতে ব্রহ্ম 

এবং জীব ভিন্ন হইতেছে ; কারণ ভিন্ন পদার্থেরই যোগ হইয়া থাকে । এই ব্রদ্ষের 
অন্তধ্যামিত্াদি ধর্ম কথিত হইয়াছে এবং জীবের অন্তরে ব্যাপক হওয়াতে জীব ব্যাপ্য 

য। বাঁপক্ক ব্রা হইতে ভিন্ন হইতেছে। কারণ ব্যাপ্য ব্যাপক সন্বন্ধ ও ভেদন্তহেভু 



৩১৩ ৃ সঙ্যার্থ প্রকাশ। 

সংঘটিত হইয়া! থাকে । পরমাত্মা যেরূপ জব হইতে ভিন্নন্বরূপ, তন্রপ ইন্দ্রিয় অস্তঃকরণ, 
পৃথিবী প্রভৃতি ভূত, দিশা, বায়, ও সূরয্যাদি এবং দিব্য গুণযুক্ত দেবত৷ পদবাচ্য বিদ্ধান্ 
দিগের হইতেও তিনি ভিন্ন। পগুহাং প্রবিষ্টোস্বকৃতশ্য লোকে” ইত্যাদি উপনিষদের 
বচনামুসারেও জীব এবং পরমাত্মা পরস্পর ভিন্ন । এইরূপে উপনিষদের অনেক 

স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে । “শরীরে ভবঃ শারীরঃ” অর্থাৎ শরীরধারী জীব ব্রহ্ম নহে; 

কারণ ব্রন্গের গুণ, কন্ম ও স্বভাব জীবে ঘটিতে পারে না । ( অধিদৈব ) দিবা মন আদি 
এবং ইন্দ্রিয়াদি পদার্থ সকল, ( অধিভূত ) পৃথিব্যা্িভৃত, এবং ( অধ্যাত্ম ) সকল জাবে 
যে পরমাত্মা জস্তর্ধ্যামীরূপে স্থিত আছেন; কারণ উক্ত পরমাত্মার ব্যাপকত্বাদি ধশ্ম 

উপনিষদের সর্ববস্থলে ব্যাখ্যাত আছে। শরীরধারী জীব ব্রহ্ম নহে, কারণ ব্রহ্ম হইতে 
স্বরূপতঃই জীবের ভেদ হইয়! থাকে। এই সকল শারীরক সুত্র হইতে ও ন্বরূপতঃ 
ব্রক্ম এবং জীবের ভেদই সিদ্ধ হইয়া থাকে । এইরূপে বেদাস্তীদিগের মতানুসারে 

“উপক্রম” এবং “উপসংহার” ও ঘটিতে পারে না। কারণ “উপক্রম” অর্থাৎ আরম্ত 

ব্রহ্ম হইতে হয় এবং “উপসংহার” অর্থ।ৎ প্রলয় ব্রন্গেই হয় ইহ! বল। হয়। যখন বেদাস্তী 
অন্য ব্বিতীয় পদার্থ স্বীকার করে না! তখন উৎপত্তি এবং প্রলয়ও ব্রন্ষের ধর্ম হইয়া যায়। 

কিন্ত বেদাদি সত)শাস্ত্রে ব্রহ্ম উৎপত্তি ও বিনাশ রহিত ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে । 

স্থতরাং নবীন বেদাস্তিগণ ঈশ্বরের কোপের পাত্র হইয়া পড়িবে কারণ, নির্বিকার, 
অপরিণামী শুদ্ধ সনাতন এবং নিত্রীত্তত্বা্দি বিশেষণযুক্ত ব্রক্ষে বিকার উৎপত্তি এবং 
অজ্ঞানাদির কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না! অপর্থ উপসংহার ( প্রলয় ) 
হইলে পরও ব্রহ্গ, কারণাত্মক জড়প্রকৃতি এবং জীব ইহার! বিদ্ভমীান থাকে । সুতরাং এই 

সকল বেদাস্তীদিগের উপক্রম এবং উপসংহার ও কল্পনা মাত্র । এইরূপ শাস্ত্র এবং 

প্রত্যক্ষাি প্রমাণ বিরুদ্ধ ইহাঁদিগের মতে আরও অনেক অশুদ্ধ বিষয় আছে । 

কিছুকাল পরে পুনঃ আধ্যাবর্তে জৈনদিগের এবং শঙ্করাচাধ্যের মতাবলম্বী দিগের 

উপদেশের কিছু পরিমাণে সংস্কার হইয়াছিল এবং পরস্পরের খণ্ডন ও মণ্ডন চলিতেছিল। 

শঙ্গরাচাধ্যের তিনশত বতসর পরে উজ্জয়িনী নগরীতে বিক্রমাদিত্য রাজ। কিছু প্রতাপান্থিত 

হুইয়াছিলেন। ইনি তৎকালীন রাজাদিগের মধ্যে যে সকল যুদ্ধ প্রবৃত্ত ছিল তাহ! নিবৃত্ত 
করতঃ শাস্তি স্থাপন করিয়াছিলেন । তৎপশ্চা রাজ! ভর্তৃহরি কাব্যা্দি শাস্ত্র এবং অন্যান্য 

বিষয়ে কিধিম বিদ্বান হইয়া পরে বৈরাগবান্ হইয়। রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 

ভোজরাজ বিক্রমাদিত্যের পাঁচশত বশুসর পরে রাজ্য করিয়াছিলেন। ইনি অল্প পরিমাণ 

ব্যাকরণ এবং কাব্যালঙ্করাদির এক্ল্পভাবে প্রচার করিয়াছিলেন যে তাহার রাজ্যে ছাগ- 

পালক কালিদ্াসও রঘুবংশ কাব্যের রচনাকর্তা হইয়াছিল। ভোজরাজের নিকট যে কেহ 
উত্তম শ্লোক রচনা করিয়া লইয়! যাইত তাহাকে বহুল পরিমাণে ধন প্রদত্ত হইত এবং 
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তাহার প্রতিষ্ঠা হইত। তাহার পর নৃপতিগণ এবং ধনী লোক সকলেই এককালে 
বিস্তা পাঠ ত্যাগ করিয়াছিলেন। যস্ভপি শঙ্করাচার্ধ্যের পূর্ববর্তী বামমাগাদিগের পম্চাৎ 
শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায়স্থ মতাবলম্বীও হইয়াছিল পরন্তু, উহারা অধিক প্রবল হয় নাই। 
মহারাজ বিক্রমাদিত্য হইতে শৈবদিগের বল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বামমার্গঁদিগের 

মধ্যে যেমন দশমহাবিষ্ভাদি শাখা আছে তদ্রুপ শৈবদিগেরও মধ্যে পাশুপতাদি অনেক 

শাখা হইয়াছিল। লোকে শঙ্করাচার্যকে শিবের অবতার নিশ্চয় করিল। তীহ!র 

অনুযায়ী সংস্যাসিগণও শৈব মতে প্রবৃত্ত হইল এব; বামমার্গীদিগের সহিত মিলিত 

হইতে লাগিল। শিবের পত্বী বামমার্গাদিগের দেবী; সেই দেবীর উপাসক এবং 

শৈব [ মহাদেবের ] উপাসক্ষ এই উভয়েই অগ্ভাপি রুদ্রাক্চ এবং ভস্ম ধারণ করে। 
পরন্তবামমার্গী যে পরিমাঁণে বেদবিরোধী, শৈব তক্রপ নহে । 

ধিক ধিক কপালং ভল্ম-রদ্রাক্ষ-বিহীনম্ ॥ ১॥ 
রুদ্রাঙ্ষান্ কণ্ঠদেশে দশন্পরিমিতান্ মস্তকে বিংশতী ্ | 
ষট. ষট কর্ণপ্রদেশে করযুগলগতান্ দ্বাদশান্ 
বাহ্বোরিন্দোঃ কলাভিঃ পৃথগিতি গদিতমেকমেবং 

শিখায়াম্ 
বক্ষস্তাষ্টাইধিকৎ যঃ কলয়তি শতকং স স্বয়ং নীলকণ্ঠঃ ॥ ২1 
ইত্যাদি অনেক প্রকারের শ্লোক ইহারা রচনা করিল এবং বলিতে লাগিল যে যাহার 

কপালে ভন্ম নাই অথবা কে রুদ্রাক্ষ নাই তাহাকে ধিকৃ। “তং ত্যজেদস্ত্যজং যথা” 

তাহাকে চণ্ডালের তুল্য ত্যাগ করা উচিত ॥১॥ যে কণ্টে ৩২, মস্তকে ৪০১ কর্ণে ছয় ছয় 
করিয়! ১২, হস্তে ১২১২ করিয়া ২৪, বাহুতে ১৬।১৬ করিয়া! ৩২, শিখায় ১ এবং হৃদয়ে 

১০৮ রুদ্রাক্ ধারণ করে সে, সাক্ষাৎ মহাদেবের তুল্য হয় ॥২॥ শাক্তগণও এইরূপ 

মানিষ়। থাকে । পশ্চাশ বামমার্গী এবং শৈবগণ মিলিত হইয়া ভগলিঙ্গের স্থাপন করিল । 

ইহাকে জলাধারী এবং লিঙ্গ কহিয়া, থাকে । ইহার! উহা পৃঁজা করিতে আরম্ত করিল । 

উক্ত নিল'জ্জদিগের একটুও লজ্জা :হইল নাযে এইরূপ পামরত্বের কাধ্য কেন করি ? 
কোন এক কৰি লিখিয়াছেন যে "স্বার্থ দোষং ন পশ্যতি” স্বার্থপর লোক আপনার 
স্বার্থসিক্ধির আশয়ে ভুষ্কার্য্যকেও শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া উহাতে দোষ দেখিতে পায় না। 

উক্ত পাষাণাদি মুস্তি এবং ভগলিঙ্গের পু্জায় সমগ্র ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্গ আদির 
সিদ্ধি হইবে মনে করিতে লাগিল। ভোজরাজের পর যখন জৈনগণ আপনাদিগের 

মন্দির সমূহে মৃত্তি স্থাপন করিতে এবং দর্শন ও স্পর্শনের জন্য গমনাগমন করিতে 
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লাগিল তখন, উক্ত “পোপ”দিগের শিষ্যেরাও জৈনমন্দিরে গমনাগমন করিতে লাগিল 

এবং সেই সময়ে পশ্চিম হইতেও কোন অন্যমত এবং যবনগণও আধ্যাবর্তে আসিতে 

লাগিল। তখন “পোপেরা” এই শ্লোক রচনা করিল ।-_- 

ন বদেদযনাবনীৎ ভাষাৎ প্রাণৈঃ কষ্ঠগতৈরপি । 
হস্তিনা তাড্যমানোইপি ন গচ্ছেজ্জেনমন্দিরসূ ॥ 

যতই কেন ছুঃখ প্রাপ্তি হউক না, এমন কি প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও অর্থাৎ মৃত্যু সময় 
উপস্থিত হইলেও যাবনী অর্থাৎ শ্লেচ্ছ ভাষ! মুখে উচ্চারণ করিবে না । আর উন্মত্ত হস্তীও 

বদি বিনাশ করিবার জন্য দৌড়িয়া আইসে এবং তখন জৈনমন্দিরে প্রবেশ করিলে যদি 
প্রাণরক্ষাও হয় তথাপি, জৈনমন্দিরে প্রবেশ করিবে না, অর্থাৎ জৈনমন্দিরে প্রবেশ 
করিয়া রক্ষা পাওয়া অপেক্ষা হস্তীর সম্মুখে যাইয়া বিনষ্ট হওয়া শ্রেয়ক্কর ; এইরূপ তাহারা 
আপনার শিল্প্দিগকে উপদেশ দিতে লাগিল । যখন কেহ প্রমাণ জানিতে ইচ্ছা করিয়া 
জিজ্ঞাস করিত যে তোমাদিগের মতের পোষক কোন মাননীয় গ্রন্থের প্রমাণ আছে কি 
না? তখন উহার! উত্তর দিত যেহা আছে। যখন জিজ্ঞাসিত হইত £ুষে কি আছে 
দেখাও, তখন মার্কগডেয় পুরাণার্দির বচন পাঠ করিত এবং দুর্গাপাঠে যেমন দেবীর বর্ণন 
লিখিত আছে তন্ত্রপ, শ্রবণ করাইত। ভোজরাজের রাজ্য সময়ে মহাত্মা ব্যাসের নাম 
লইয়া কেহ মার্কণেয় পুরাণ এবং শিবপুরাণ রচন! করিয়! প্রকাশ করিয়াছিল । ভোজ- 
রাজা উহা! বিদিত হইয়া উক্ত পঞ্ডিতদিগকে হস্তচ্ছেদনাদি দণ্ড দিয় কহিয়াছিলেন যে, 
কেহ কাব্যাদি গ্রন্থ রচনা করিলে উহা আপনার নাম দিয়া রচনা! করিবে এবং খষি ও 

মুনিদিগের নাম দিবে না। এ সকল বিষয় ভোজরাজজ রচিত সঞ্জীবনী নামক ইতিহাসে 

লিখিত আছে। গোয়ালিঘ্র রাজ্যে “ভি” নামক নগরের তেওয়ারী ব্রাঙ্মণদিগের 

গৃহে এই লিখিত গ্রন্থ আছে, যাহ! লখুনার রাও সাহেব এবং তাহার গোমস্ত। রামদয়াল 
চোবে মহাশয় স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। উহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে যে মহাত। ব্যাস 

চারি সহস্র ও চারি শত এবং তীহার শিষ্তগণ পীচ সহস্র ছয় শত শ্লোকযুক্ত ভারত 
রচন| করিয়াছিলেন। উহাতে মহারাজ। বিক্রমাদিত্যের সময়ে বিংশ সহত্র শ্লোক হয়। 
মহারাজা ভোজ কহিতেন যে তাহার পিতার সময়ে ২৫ সহন্স এবং তাহার অর্ধেক 

ৰয়সেই ৩০ সহস্র প্রোকযুক্ত মহাভারত পাওয়া যায়। যদি এরূপে বৃদ্ধি হইতে থাকে 

তাহা হইলে মহাভারত পুস্তক এক উদ্ট্রের ভার হইয়৷ উঠিবে এবং খষি ও মুনিদিগের নাম 
লইয়া পুরাণাদি গ্রন্থ রচনা করিলে আধ্যাবন্তাঁয লোক ভ্রমঞ্জালে পতিত হইয়। বৈদিক- 
ধর্্মবিহীন হইয়। ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। ইহ! দ্বার! বিদিত হওয়া যায় যে ভোল্ররাজের 
সময় কিছু কিছু বেদের সংস্কার বিস্তমান ছিল। ভোঞপ্রবন্ধে লিখিত আছে যে £-_ 
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ঘট্যেকয়া ক্রোশদশৈকম্থ স্থরৃত্রিমে! গচ্ছতি চারুগতা। 
বায়ু দদাতি ব্যজনং স্থুপুফলং বিন' মনুস্তেণ চলত্যজতম্। 
ভোজরাজের রাজধানীর জমীপবর্ত প্রদেশে এরূপ শি.“ ছিল যাহার! ঘোটকের আকার 

বিশিষ্ট চন্দ্রকলাহুক্ত এক বাহন নিশ্মীণ করিয়াছিল। হা এক ক্ষুদ্র ঘণ্টায় ( দণ্ডে ) 
১১ ক্রোশ এবং এক ঘণ্টায় সাড়ে সাতাইশ ক্রোশ যাইত। উহা ভূমি এবং অন্তরীক্ষেও 

চলিত। আর এক পাখ! এরপ প্রস্তুত করিয়াছিল যে মনুষ্যের দ্বারা চালিত না হইয়াও, 
কলাযস্ত্রের বলে সর্বদা চলিত এবং প্রচুর বাতাস উত্পাদন করিত । যদি এই ছুই পদার্থ 

অস্ভ পর্য্যস্ত ব্ভিমান থাকিত তাহা হইলে, ইউরোপীয়নেরা! এত দুর অহঙ্কার করিতে 
পারিতেন না। “পোপ” মহাশয়েরা আপনার শিষ্যদিগকে জৈন ধশ্ম হইতে নিবৃত্ত 

করিতে আরস্ত করিলেও উহাদিগের মন্দিরে গতায়াত নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। 

জৈনদ্িগের কথ! শুনিতে লোক যাইতে লাগিল এবং জৈনদিগের “পোপ” এই সকল 
পৌরাণিক পোপদিগের শিষ্যদিগকে প্রতারিত করিতে লাগিলেন। তখন পৌরাণিকেরা 
মনে করিল যে ইহার কোন উপায় করা কর্তব্য নচেং, তাহাদিগের শ্ষ্যেরঃ 

জৈন হইয়া যাইবে। পরে ”পোপেরা” এইরূপ স্থির করিল যে জৈনদিগের স্কায় 
তাহাদিগেরও অবতার, মন্দির, মুত্তি এবং কথ! বিষয়ক পুস্তক রচনা করা কর্তব্য । 
ইহারা জৈনদিগের চতুর্বিবিংশতি তীর্ঘঙ্করের হ্যায় চতুর্বিবংশতি অবতার, মন্দির এবং মুক্তি 
সকল প্রস্তুত করিল এবং জৈনদিগের যেরূপ আদি এবং উত্তর পুরাণ আছে তঞ্জপ, 
অষ্টাদশ পুরাণ ও রচন৷ করিতে আরম্ভ করিল। ভোজরাজ্ের ১৫০ বৎসর পরে বৈষ্ণব 
মত আরম্ত হয়। কঞ্জর বা ব্যাধ জাতিতে শঠকোপ নামে একজন উৎপক্ন হয়। তাহার 

কয়েকজন শিষ্য হইয়াছিল । তৎপশ্চাণ হাড়ি জাতি হইতে মুনিবাহন এবং তৃতীয় 
যবন কুলোৎপন্ন যাবনাচার্য্য হইয়াছিল । তৎপশ্চাৎ ব্রাহ্ধণকুলজাত চতুর্থ রামানুজ হইয় * 

ছিলেন। তিনিই এই মতের বিশেষ প্রচার করেন। শৈবগণ শিবপুরাণ আদি, শাক্তগণ 
দেবীভাগবতাদ্দি, এবং বৈষ্বগণ বিষু্পুরাণাদ্দি রচনা করিয়াছিল । উহার! এজন্য উহাতে 
আপনাদিগের নাম দেয় নাই, কারণ যদ্দি উহারা রচন! করিয়াছে ইহ! প্রকাশ পায় তাহা 

হইলে কেহই এগুলি প্রামাণ্য চ্ভান করিবে না । এইজন্য ব্যাসাদি খষি এবং মুনির নাম 
লিখিয়া৷ পুরাণ রচনা কর! হইয়াছে । বস্ততঃ ইহাদিগের নবীন নাম রাখ! উচিত ছিল ? 
যেমন কোন দরিদ্র আপনার সন্তানের নাম মহারাজাধিরাজ রাখে সেইরূপ, আধু- 

নিক পদ্দার্থের নাম যে সনাতন বা! পুর্ববকালীন রাখিবে, সে বিষয়ে নার আশ্চর্য্য কি ? 

ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ বিরোধ আছে তক্রপ, পুরাণেও লিখিত আছে 
যথা হস 

৪০ 



€১৪ পত্যার্থ প্রকাশ । 

শ্রীপুরের স্বামিনী কৃত দেবী ভাগবতে “শ্রী” নামে এক দেবী স্ত্রীর কথ! লিখিত 
আছেঁ। ইনি সকল জগৎ নির্মাণ করিয়। পরে ব্রহ্মা বধু ও মহাদেবকে স্যটি 
করিয়াছিলেন। যখন উন্ত দেবীর ইচ্ছ। হইল তখন মাপনার হস্ত ঘর্ণ করাতে 

' এক ফোস্কা উঠিল যাহা৷ হইতে ব্রচ্মার উৎপত্তি হইল। দেবী উহাকে বলিলেন বে তুমি 

আমাকে বিবাহ কর। ব্রক্গা বলিলেন যে তুমি আমার মাতা, আমি তোমাকে বিবাহ 
করিতে পারিব না । ইহ। শুনিয়া মাতার ক্রোধ বৃদ্ধি হইল এবং পুজ্রকে ভম্ম করিয়। 
ফেলেন। পুনরায় হস্ত ঘর্ষণ করিয়া পূর্ববরূপে দ্বিতীয় পু উৎপাদন করিয়। উহার নাম 
বিষুর রাখিলেন এবং উহাকেও উক্ত প্রকার বলিলে তিনিও স্বীকার করাতে তাহাকেও 
ভস্ম করিয়! দিলেন। পুনরায় তন্রপে তৃতীয় পুক্র উৎপন্ন করিয়া তাহার নাম মহাদেক 
রাখিলেন এবং ত্রাহাকে বলিলেন যে তুমি আমাকে বিবাহ কর। মহাদেব বলিলেন যে 
আমি তোমার সহিত বিবাহ:করিতে পারি না। তুমি অন্য স্ত্রীর শরীর ধারণ কর। 

দেবী তাহাই করিলেন। তখন মহাদেব বলিলেন যে এই ছুই স্থানে যে ভম্ম রহিয়াছে 

ইতা কোন্ পদার্থ পতিত রহিয়াছে? দেবী বলিলেন যে ইহার! তোমার দুই ভাই। 

ইহারা আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করে নাই বলিয়। ভন্ম করিয়! দিয়াছি। মহাদেব 
ব'ললেন যে আমি একক কি করিব? ইহাদ্িগকে জীবিত কর এবং আরও ছুই স্ত্রী 

উৎপন্ন করিলে তিনের বিবাহ তিনের সহিত হইবে। দেবী তব্রুপ করিলেন এবং 

তখন তিন জনের সহিত তিন স্ত্রীর বিবাহ হইল । কি আশ্চর্য্য ! মাতার সহিত বিবাহ 
করা হইলনা কিন্তু ভগ্নীর সহিত করা হইল ! এই সকল কি সঙ্গত কার্য মনে কর! 
উচিত ? পশ্চাৎদেবী ইন্দ্রার্দিকে উৎপন্ন করিলেন । ব্রহ্মা, বিষুঃ, রুদ্র এবং ইন্দ্র ইহার! 
তাহার পাঙ্কী বহন করিবার কাহার [ বেহার! ] হইল ইত্যাদি যেরূপ মনে আসিয়াছিল 
তত্রপ দীর্ঘ ও বিস্তৃত গল্প রচনা করিল । উহাদিগকে জিজ্ঞাস! করা কর্তব্য যে, দেবীর 
শরীরের ও উক্ত শ্রীপুরের সৃষ্টিকর্তা এবং দেবীর পিতা ও মাতা কে ছিল? যদি বল 
যে দেবী অনাদি, তাহ! হইলে বাহ! বস্তসংযোগ জন্য তাহা, কখনই অনাদি হইতে পারে 
না। এবং বদি মাতা ও পুক্রের পরস্পর বিবাহে ভীত হইতে হয় তাহা হইলে, ভ্রাতা! ও 
তগ্মীর বিবাহ হইতে কি উত্তম তন্থ নির্গত হইতে পারে ? এই দেবীভাগবতে মহাদেব, 

বিষুর এবং ব্রঙ্গাদির যেরূপ নিকৃষ্টতা, এবং দেবীর মহত্ব ( শ্রেষ্ঠতা ) লিখিত আছে শিব- 
পুরাণেও তক্রুপ দেবী আদির অত্যন্ত ক্ষুদ্রতা অর্থাৎ ইহারা সকলে মহাদেবের দাস 

এবং মহাদেব সকলের ঈশ্বর এরূপ লিখিত আছে । যদি রুদ্রাক্ষ অর্থাৎ এক বৃক্ষের 

ফলের মাল। এবং ভশ্ম ধারণ করিলে মুক্তি হয় তাহা হইলে ভন্মে লোটার়মান 

শর্দভাদি পশু এবং কুঁচি আদি ধারণকণরী ভীল ব্যাধাদি কেন মুক্তি পাইবে না 
এবং শুকর, কুকুর ও গর্দভাদি পশু ভস্মে লোটায়মান হইলে ভাহাদিগেরও কেন যুক্তি 



একাদশ সমুল্লার্প। ৩১৫ 

লাভ হয় না? [প্রশ্ন ] কালাগ্নিরপ্রোপনিষদে ভস্ম মাথিবার যে বিধান লিখিত আছে, 
উচ্ছা কি মিথ্যাট আর দত্রায়ংজমদগ্নে:” [ ইত্যাদি যজুবের্বদের বচনেও ] ক্ষ 
ধারণের বিধান মাছে । পুরাণে রুদ্রের চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইয়া যে বৃক্ষ হইয়া- 
ছিল উহার নাম রুদ্রাক্ষ এই জন্থ, উহার ধারণে পুণ্য লিখিত আছে। যদি কেহ একটি 
মাত্রও রুত্রাক্ষ ধারণ করে তাহ! হইলে, সকল পাপ তিরোহিত হইয়া স্বর্গে যায় এবং 

যমরাজের এবং নরকের ভয় থাকে না। [উত্তর | কালাগ্নি রুপ্রোপনিষদ কোন 
ভল্মধারী মনুষ্য রচনা করিয়াছে কারণ প্যস্ত প্রথমা রেখা লস! ভূলেণকঃ” ইত্যাদি উহার 

বচন অনর্থক | হস্তদ্বারা প্রতিদিন যে রেখা কর] হয় উহ! ভূলোক অথব। ভূলোকের 
বাচক কিরূপে হইতে পারে ? আর যে পত্র্যাযুষং জমদগ্নেঃ ইত্যাদি মন্ত্র আছে উহা 

তন্ম অথব! ত্রিপুগ্ড, ধারণবাচক নহে কিন্তু --পচক্ষু বেঁ জমদগ্রিঃ” [ শতপঃ ] হে 
পরমেশ্বর ! আমার নেত্রের জ্যোতিঃ [ ত্যায়ুষং ] ত্রিগুণী অর্থাত তিনশত বর্ষ পধ্যস্ত 

থাকুক এবং আমিও এনূপ ধণ্মকাধ্য করি যাহাতে দৃগ্রিনাশ ন| হয়। দেখ ইহ! 
কতদূর মৃর্থতার কথা যে চক্ষুর অশ্রুপাত হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইল বা হইতে পারে 2 

পরমেশ্বরের স্ষ্িক্রম কেহ কি অন্যথা করিতে পারে ? পরমাত্ম! যে বৃক্ষের ষে 
বীজ রচনা করিয়াছেন তাহা! হইতেই সেই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে অন্যথ। পারে না: 
স্থৃতরাং রদদ্রাক্ষ, ভন্ম, তুলসী, কমলাক্ষ, ঘাস, ও চন্দনাদি কর্ণে ধারণ কর! আদি যাহা 

কিছু লিখিত আছে তৎসমস্তই বন্য পশুবণ কার্য হইয়া থাকে । এইরূপে বামমা এবং 

শৈবগণ অত্যন্ত মিথ্যাচারী, বিরোধী এবং কর্তব্যকন্মরবিমুখ হইয়! থাকে । উহাদিগের 

মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ থাকিলে তিনি এ সকল কথায় বিশ্বাস না করিয়া সৎকম্ম্ 
করিয়া থাকেন। যদি রুদ্রাক্ষ ও ভস্ম ধারণবশত; যমরাজের দূত ভীত হয় তাহা 

হইলে, পুলিসের সিপাহীও অবশ্ট ভীত হইবে । যখন রুদ্রাক্ম এবং ভন্ম ধারণকারা 
হইতে কুকুর, সিংহ, সর্প, বৃশ্চিক, মক্ষিকা এবং (এমন কি ) মশা! আদিও ভীত হয় ন! 

তখন ন্যায়াধীশের গণ সকল কেন ভীত হইবে 2 (প্রশ্ন) বামমার্গী এবং শৈব মত তবে 

উৎকুষ্ট নহে কিন্তু বৈষ্ণব অবশ্য উৎকৃষ্ট 2 ( উত্তর ) উহাও বেদবিরোধী হওয়াতে ইহা 

পেক্ষাও অতি নিকষ্ট। (প্রশ্ন) “নমস্তে রুদ্রমন্যবে।৮ “বৈষ্ণবমসী 1৮ “বামনায় 51” 

“গণানাংস্বা গণপতি্ঠ হবামহে 1” “ভগবতী ভূয়াঃ1” “সুর্য আতা! জগতত্তস্থৃশ্চ |” 

ইত্যাদি বেদপ্রমাঁণ হইতে শৈবাদি মত সিদ্ধ হইতেছে তবে, কেন পুনরায় ইহার খণ্ডন 
করিতেছু ? (উত্তর) এই বচন হইতে শৈবাদি সম্প্রদায় সিদ্ধ হয় ন'। কারণ “রুদ্র” বলিল 
পরমেশ্বর, প্রাণাদি বায়ু, জীব, ও অমি আদি বুঝায়। ক্রোধকর্তা রুদ্র অথাৎ 

ছুউটদিগকে রোদন কারক পরমাত্মীকে নমস্কার করা, প্রাণ এবং জঠরাগ্রিকে অক্গ 

দেওয়া ( নমঃ ইতি অন্ননাম নিঘংটু ২৭ ) এবং যিনি মঙ্গলকারী অর্থাৎ সমস্ত সংসারের 



১৬ সভ্যার্থ প্রকে । 

জতাস্ত কল্যাণকারী সেই পরমাক্মাকে নমস্কার করা আবশ্টক। “শিবস্ত পরণে- 

স্বরস্যায়ং ভক্ত; শৈবঃ1৮ দবিষ্ঞোঃ পরমাক্মনোহয়ং তক্তো বৈষ্ণবঃ 1” গণপতেঃ সকল 

জগংস্বামিনোহয়ং সেবকো। গাণপতঃ1৮ “ভগবত্যাঃ বাণ্য। অয়ং সেবকঃ ভাগবতঃ।” 

“সুরধ্যস্ত চরাচরাত্মনোহয়ং সেবকঃ সৌরঃ1” কুত্র, শিব, বিষ, গণপতি ও সূর্ধ্য 

ইত্যাদি সমস্তই পরমেশ্বরের নাম, এবং সত্য ভাষণযুক্ত বাণীর নান ভগবভী। এ সকল 

বিষয় না বুঝিয়া কেবল গোলযোগ উত্থাপন করিয়াছে । বথা-- 
কোন এক বৈরাগীর ছুই শিষ্য ছিল। ইহার। প্রতিদিন গুরুর পদসেব। করিত। 

একজন দক্ষিণ পদ এবং বিভীয় বাম পদ সেবার্ধে ভাগ করিয়া লইয়াছিল। একদিন 
একজন কোন পণ্যার্থ অন্ শ্থানে চলিয়। যায়। দ্বিতীয় আপনার অংশ মত সেবা প্দের 

'সেবা করিতে লাগিল। তখন গুরু মহাশয় পার্থ পরিবর্তন করাতে তাহার ধেব্য 

পদের উপর অন্য শিষ্যের সেব্য পদ পতিত হুইল। তাহাতে সে বষ্তি লইয়! উত্ত 

পদের উপর প্রহার করিল। গুরু কহিলেন “অরে ছুষ্ট তুই একি করিলি?” শিষ্য 
বলিল যে আমার সেব্য পদের উপর এই পদ কেন আনিয়া! উঠিল? এই দময়ে অপর 

শিষ্য সে বাঞ্জারে গিয়াছিল সেও আলিয়! উপশ্থিত হইল। সে আপনার সেব্য পদ 

সেব| করিতে গিয়া দেখিল যে উহা স্ফীত হইয়া পড়ির। আছে। গুক্ু সমস্ত বৃত্তান্ত 

শুনাইয়া দিলেন। লেই মূর্থ তখন কিছু না বলিয়। কহিয়৷ স্থিরভাবে যষ্টি উত্থাপন 
করতঃ অত্যন্ত বলের সহিত গুরুর অন্য পদের উপর প্রহার করল। গুরু উচ্চৈঃন্বরে 

চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন উভয়ে যষ্টি লইয়৷ আগিয়৷ হই পদ্দের উপর প্রহার 

করিতে আরস্ত করিল। অত্যন্ত কোলাহল উঠিল। লোক সকল জিজ্ঞাস! করিতে 

লাগিল *গুরু মহাশয় কি হইয়াছে ?” উহাদিগের মধ্যে কোন বুদ্ধিমান্ পুরুষ সাধুকে 

পৃথক্ করিয়া পরে উক্ত ছুই মূর্খ শিষ্যকে উপদেশ দিলেন বে, উক্ত উভয় পদই তোমা- 

'দিগের গুরুর । তোমরা সেবা করিলে উহাতে স্বস্ছন্দ অনুভূত হয় এবং ছুঃখ দিলে 
উহার মধ্যে অন্যতরের দুঃখ অনুভূত হয়। 

যেমন এক গুরুর বিষয়ে শিষ্যরা লীলা করিয়াছিল তক্রুপ এক অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ- 

স্বরূপ পরমাত্মার বিষুঃ ও কুব্রাদি ষে অনেক নাম আছে এবং প্রথম সমুল্লাসে এই সকল 

নামের বখার্থ অর্থ প্রকাশ কর! হইয়াছে । সেই সত্যার্থ না জানিয়৷ শৈব, শক্ত এবং 

বৈষ্তবাদি সম্প্রদায়ী লোক পরস্পর পরস্পরের নামের নিন্দ। করিয়া থাকে ৷ মন্দমতি- 

গণ একটুও নি নিব্গ বুদ্ধির চালন! করিয়! বিচার করে ন। যে, এই সকল বিধুঃ, কত্র ও 

শিবাদি নাম এক অদ্বিতীয় সর্ববনিয়স্তা ও সর্ব্বান্ত্ধ্যামী জগদীশ্বর ধিনি অনন্ত গু1 কণ্ন ও 

স্বভাবযুক্ত বলিয়! তাহারই বাচক হয়। এই সকল লোকের উপরকি ঈশ্বরের কোপ 

হইয়া থাকে না? এক্ষণে চক্রাহ্নিত বৈষ্বদিগের অদ্ভুত মায়া দেখ £-- 
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তাপঃ পুণ্ডং তথা নাম মালা মন্ত্র্তৈব চ। 
" অমী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তহেতবঃ। 

অতপ্ত তনূন তদামে! অশ্গুতে। ইতি শ্রুতেঃ। 
রামানুজপটলপদ্ধতৌ ॥ 

অর্থাৎ ( তাপঃ ) শঙ্খ, চক্র, গদ| এবং পন্ম এই চারিকে অগ্রিতে উত্তপ্ত করিয়! 

বাছ মূলে দাগ দিয়া পরে দুগ্ধধুক্ত পাত্রে মজ্জিত করে এবং কেহ কেহ সেই দুগ্ধ পান 

করে। এক্ষণে দেখ যে উহাতে প্রত্যক্ষ মন্তধ্য মাংসের স্বাদ আসিয়। থাকে । এইরূপ 

কারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার জন্য করিয়া থাকে এবং বলে যে শঙ্খ ও চক্রাদি দ্বার! 

শরীর তাপিত কর! ব্যতিরেকে, জীব পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না কারণ, অনস্ত শরীর 

€ আমঃ) অর্থাৎ কাচা । রাজ্যের “চাপরাস্” আদি চিহ্ন থাকিলে যেরূপ সকল লোকে 

রাজপুরুষ জানিয়া ভীত হয় তক্রপই, বিজুর শঙ্খ ও চক্রাদি দেখিয় যমরাজ এবং তাহার 
গণ ভীত হয়। ইহারা বলে যে $-_- 

দোবানা বড়া দয়াল কা তিলক ছাপ ওর মাল ! 
যম ডরপৈ কালু কহে ভয়মানে ভূপাল॥ € দোহা) 

অর্থাৎ ভগবানের নির্মিত তিলক, ছাপ এবং মালা ধারণ করাই শ্রেষ্ঠ এবং উহা 
হুইতে যমরাজ এবং রাজাও ভীত হয়েন। ( পুণু.ম্) ললাটে ত্রিশুলের সদৃশ চিত্র 
অস্কিত কর! ( নাম ) নারায়ণ দাস, বিষু্দাস অর্থাৎ নামে দাস শন্দাস্ত রাখা। ( মাল!) 
কমল যুলের মালা । পঞ্চম (মন্ত্র) যেমনঃ_-“ঙ নমো! নারায়ণায়।” ইহা উহার! 
সাধারণ লোকদিগের জন্য রচন৷ করিয়। রাখিয়াছে। তছ্যতীত "শ্রীমন্নারায়ণচরণং 
শরণং প্রপঞ্ে” প্শ্রীমতে নারায়ণায় নমঃ” “শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ” ইত্যাদি মন্ 
ধনাঢ্য এবং মাননীয়দিগের জন্য রচন! করা হইয়াছে। দেখ ইহারাও এক দোকান 
খুলিয়াছে ! ইহাদিগের মুখও যেসন তিলকও তত্রপ ! এই পাঁচ সংস্কারকে চক্রা্কিতগণ 
মুক্তির হেতু মনে করে। এই সকল মন্ত্রের অর্থ এই £__আমি নারায়ণকে নমস্থার 
করি; আমি লক্গনীযুক্ত নারায়ণের চরণারবিন্দে শরণ প্রাণ্ড হই এবং শ্রীযুক্ত 
নারায়ণকে নমস্কার করিতেছি অর্থাৎ শোভাযুক্ত নারায়ণের প্রতি আমার নমস্কার 

হইতেছে। বামমার্গীর! যেরূপ পঞ্চমকার স্বীকার করে তত্রূপ, ইহারা ও চক্রাক্কিত পঞ্চ 
সংস্কার স্বীকার করে। আপনাদিগকে শখ ও চক্রাদি দ্বারা দাগ দিবার জন্ঘ প্রমাণ- 
স্বরূপ যে বেদ মন্ত্র উদ্ধত করে তাহার অর্থ এবং পাঠ এইরূপ ২ 
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পবিত্রৎ তে বিততৎ ব্রক্ণস্পতে প্রতুর্গাত্রাণি 
পর্য্যেষি বিশ্বতঃ-। 

অতগুন্র্ন তদামো অশ্মতে শৃতাস ররর ॥ ১ 
তপোম্পবিত্রৎ বিততৎ দিবস্পদে ॥ ২॥ খঃ 

শী কন্র্নিন্দ্য্ 

হে ব্রঙ্মাণ্ড এবং বেদের পালক প্রভু ! আপনি সর্ববসামর্থ্যযুক্ত ও সর্ববশক্তিমান্ ! 

আপনি আপনার ব্যাপ্তি দ্বার সংসারের সকল অবয়বকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। 

বেহ্গচ্ধ্য সত্যভাষণ শম, দম, যোগাত্যাস, জিতেক্দ্রিয়ত৷ ও সত্সঙ্গাদি তপশ্চর্য্যরহিত এবং 

অন্তঃকরণ যুক্ত অপরিপক আত্মু। আপনার সেই ব্যাপক এবং পবিত্র স্বরূপকে প্রাপ্ত হয় 

না। পরস্ত যে পূর্বোক্ত তপশ্চধ্যাদ্বারা শুন্ধ হইয়াছে সেই, তাদৃশ তপোনুষ্ঠান করতঃ 

উত্তমপ্রকারে আপনার উক্ত শুদ্ধ স্বরূপকে প্রান্ত হয়। প্রকাশম্বরূপ পরমেশ্বরের 

সষ্টিতে বিস্তৃত পবিভ্রাচরণরূপ তপস্যা যে করে সেই, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার 
যোগ্য হয়। এক্ষণে বিচার কর যে রামনুজীয়াদিলৌক এই মন্ত্র বারা কিরূপে 

ন্চক্রণঙ্কিত হওয়।” সিদ্ধ করে ? অতএব বল ইহারা কি বিদ্বান অথবা অবিদ্বান্ ছিল ? 

যদি বল বিদ্বান ছিল তবে, এই মন্ত্রের এক্নপ অসন্তাবিত অর্থ কেন করিল? এই মন্ত্রে 

“অতপ্ততনূঃ” শব্দ রহিয়াছে এবং “সতপ্তভূজৈকদেশঃ” এরূপ নাই। অতগুতনুঃ 

ইহা! নখশিখা গ্রপর্ধ্যস্ত সমুদায়ার্থক জানিয়া চক্রাষ্কিত লোক অগ্রিতে তাঁপিত কর! 

এইরূপ স্বীকার করিয়া যদি চুল্লীর উপর নিক্ষিপ্ত করতঃ সমুদ্রয় শরীর তন্মীভূত করিয়! 

ফেলে তথাপি, উক্ত মন্ত্রের অর্থের বিরুদ্ধ হইবে কারণ, উক্তমন্ত্রে সত্যতাষণাদি পবিত্র 

কণ্মের অনুষ্ঠান করাকেই “তপঃ” কথিত হইয়াছে । 

খতৎ তপঃ সত্যৎ তপঃ শ্রুতৎ তপঃ শান্তং তপে! 
দূমস্তপঃ ॥ 

তৈত্তিরীয়ঃ প্রঃ ১০ । অঃ ৮॥ 

ইত্যাদিকে তপঃ কথিত হয়। অর্থাৎ ( তং তপঃ ) যথার্থ শুদ্ধতাব, সত্যমনন, সত্য 

কথন, সত্যানুঠান, মনকে অধর্টে যাইতে না দেওয়।, অন্যায়াচরণ হইতে বাহ ইন্ড্িয়- 

দিগকে নিরস্ত করা, অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয় এবং মন দ্বার! শুভ কর্ণের অনুষ্ঠান করা 

প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ধর্মযুক্ত কার্যের নাম তপ:। শরীরকে তাপিত করিয়! চর্ম ভম্মীভূত 

করাকে তপঃ কহে না । দেখ ! চক্রাঙ্কিত লোক আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব মনে 
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করে, কিন্ত আপনাদিগের পরস্পরানুসারে অনুষ্ঠিত কুকশ্মের দিকে দৃষ্টিপাত করে ন|। 
প্রথমতঃ ইহার মুলপুরুষ “শঠকোপ” রচিত চক্রাঙ্কিত গ্রন্থ এবং নাভাডোম রচিত 
তক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে যে 

“বিক্রীয় শূর্পৎ বিচচার যোগী” ॥ 
ইত্যাদি বচন চক্রাঙ্কিতদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে । শঠকোপ যোগী কুলা প্রম্তত 

করিয়। বিক্রয় করতঃ বিচরণ করিতেন অর্থাৎ তিনি ব্যাধ জাতিতে উৎপন্ন হইয়া- 

ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগের নিকট বেদাদি পাঠ এবং শ্রবণ প্রার্থনা করাতে ব্রাহ্মণগণ 

তিরক্ষার করিয়া থাকিবেন। এইজন্য তিনি ব্রাহ্গণদিগের বিরুদ্ধ তিলক ও চক্রান্থিতাদি 

শান্্রবিরদ্ধ সন্প্রদায়াদি আপনার মনের মত বিষয় সকল প্রচলিত করিয়া থাকিবেন। 

চাণডাল বর্ণোতপন্ন মুনিবাহন তাহার শিষা হইয়াছিলেন । যবন কুলোৎপন্ন “্যাবনাচাধ্য” 
মুনিবাহনের শিষ্য হইয়াছিলেন। তাহাকে কেহ “বদল” এবং কেহ যাবনাচাধ্যও নাম 

দিয়া থাকেন। তাহার পর ব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন “রামানুজ” চক্রাঞ্কিত হইয়াছিলেন। 
ইহার পূর্বেব সকলে দেশীয় ভাবায় গ্রন্থ রচন৷ করিয়াছিলেন ৷ রামানুজ্ব কিছু সংস্কৃত 
পাঠ করিয়। সংস্কৃতে শ্লোক নিবদ্ধ গ্রস্থ এবং শঙ্করার্ধ্যের টাকার বিরুদ্ধ শারীরিক সূত্রের 
এবং উপনিষদের টীকা রচনা করেন যাহাতে শন্করাচার্য্যের অনেক নিন্দাবাদ করিয়া- 
ছিলেন । শঙ্করাচার্যের মত অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম একই এবং দ্বিতীয় ক্লোন বস্ত 

বাস্তবিক নাই ; জগৎ প্রপঞ্চয সমস্ত মিথ্যা, মায়ারূপ এবং অনিত্য । রামানুজের 

মত তদ্ধিরন্ধ এবং তদনুসারে জীব, ত্র্ম এবং মায়! এই তিনই নিত্য । এস্থলে শঙ্করা- 

চার্যের ষতানুসারে ব্রহ্মাতিরিস্ত জীব এবং কারণবন্ত স্বীকার না করা ঠিক নহে; 

এবং রামান্ুজের এই অংশে বিশিষ্টাদ্বৈত স্বীকার করা অর্থাৎ জীব ও মায়া সহিত 

পরমেশ্বর এক, অর্থাৎ এই তিনকে স্বীকার করা অথচ অদ্বৈত কহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। 

চক্রান্কিতাদি মতে জীব ঈশ্বরের সর্ববপ্রকারে অধীন ও পরতন্ত্র স্বীকার করা, কষ্ঠি, 

তিলক, মালা এবং মুস্তি পূজনাদি পাষণ্ড মত প্রচলিত কর! প্রত্ৃতি অনেক মন্দ বিষয় 
আছে। চক্রাঙ্কিতাদি যে পরিমাণ বেদবিরোধী শঙ্করাচাধ্যের মত তাদৃশ নহে। 

(প্রশ্ন) মৃত্তিপুজা। কোথ! হইতে চলিল ? (উত্তর) পৈনদ্বিগের হইতে । (প্রশ্ন) 
জৈনগণ,কোথা হইতে চাঁলাইল ? (উত্তর) আপনাদিগের মুরখখত! হইতে । (প্রশ্ন) 

জৈনগণ কহেন যে শান্ত ধ্যানাবস্থিত ও যোগে উপবিষ্ট যুত্তি দর্শনে জীবের তত্রপ 

শুভ পরিণাম হইয়া থাকে । (উত্তর) জীব চেতন, এবং যুত্তি জড়। অতএব কি 

জড় মুস্তি দর্শন করিয়! জীবও জড় হইয়া যাইবে? এই মৃত্তিপূজা কেবল পাপ 
মত মাত্র এবং জৈনদিগের কর্তৃক প্রচলিত । এইজন্য দ্বাদশ সমুল্লাসে ইহার খণ্ডন 
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করা বাইবে। (প্রশ্ন) শাক্তাদিলোকে মুত্তি সম্বন্ধে জৈনদিগের অলুকরণ করে 
সাই, কারণ বৈষ্বাদির মৃত্তি জৈনদিগের মৃত্তির সদৃশ নহে । (উত্তর) ইহা সত্য 
জৈনদিগের তুল্য নিন্্াণ করিলে গন মতের সইত এঁক্য হইত, এইজন্য উহাদিগের 
সূর্তির বিরুদ্ধ নিশ্মাণ করিয়াছিল । কারণ জৈনদিগের সহিত বিরোধ করা ইহাদিগের 
এবং ইহাদিগের সহিত বিরোধ করা জৈনদিগের মুখ্য কার্য্য ছিল। জৈনগণ যেরূপ 
বিব্ত, ধ্যানাবস্থিত এবং বিরক্ত মনুয্যের সদৃশ যুক্তি নিন্মাণ করিত। বৈষ্ট্রাদি 
ভাহার বিরুদ্ধভাবে যথেষ্ট সজ্জিত, স্ত্রীসহিতরঙ্গরাগযুক্ত, ভীমাকার, বিষয়াসক্ত 
আকারবিশিষ্ট, উপবিষ্ট ব| দণ্ডায়মান মুস্তি নিন্মাণ করিয়াছিল। জৈনীগণ অনেক 
শঙ্খ, ঘণ্টা এবং 'ঘড়ী প্রভৃতি বাজাইভ না| উহার! অত্যন্ত কোলাহল করিত । 
এইরূপ লীলা! করাতেই “পোপের” শিষ্য বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ী গণ জৈনদিগের জাল 
হইতে রক্ষ। পাইয়। ইহাদিগের লীলায় মুগ্ধ হইয়। উহাতেই আসক্ত হয়। ইহার ব্যাসাদি 
মহবিদিগের নামে আপনাদিগের মনের মত অসম্ভব গাথা যুক্ত অনেক গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিল। উহাদিগের নাম “পুরাণ” রাখিয়া তাহার কথা শুনাইতে আরম্ত করিল। 
পরে এতাদৃশ বিচিত্র মারা রচনা! করিতে লাগিল যে প্রস্তরাদি মৃত্তি নিপ্মাণ করতঃ গুপ্ত. 
তাবে পর্ব্বতে, বনে অথবা ভূমি মধ্যে নিহিত করিয়৷ পরে আপনাদিগের শিষ্যদিগে 
মধ্য প্রচার করিতে লাগিল যে, রাত্রিতে মহাদেব, পার্বতী, রাধা, কৃষ্ণ, সীতা, লক্ষমী- 
নারায়ণ, ভৈরব অথবা হম্ুমানাদি ম্বপ্পে আমাকে বলিয়াছেন যে, আমি অমুক 
স্থানে আছি, আমাকে সে স্মল হইতে লইয়া আইস ও মন্দিরে স্থাপন কর এবং তুমি 
যদি আমার পৃঞ্জক হও তাহা! হইলে তোমাকে মনোবাঞ্থিত ফল প্রদান করিব ইত্যাদি । 
বিচার হীন ধনাঢ্য লোক “পোপের” এই লীলা শ্রবণ করতঃ সত্য মনে করিল এবং 
লিজ্ঞাসা করিল যে এরূপ মৃত্তি কোথায় আছে? তখন পোপ মহাশয় বলিলেন যে 
অমুক পাহাড়ে বা জঙ্গলে আাছেন, আমার সঙ্গে চল দেখাইয়া দ্িব। পরে উক্ত 
নিরববদ্ধি উক্ত ধূর্তের সহিত গমন করতঃ তাদৃশ স্থলে উপস্থিত হইয়। দর্শন করতঃ 
আশ্চরয্যান্বিত হইল এবং “পোপের” চরণে পতিত হইয়া বলিল যে আপনার উপর 
এই দেবার অতিশয় কৃপা, এক্ষণে আপনি ইহাকে লইয়। চলুন, আমি ইহার জন্য 
মন্দির নির্মাণ করিয়া দিব এবং উহ্হাতে ইহীর স্থাপন করত: আপনিই পুজা করিতে 
খাকিবেন। আমরাও এই প্রতিপান্িত দেবতার দর্শন ও স্পর্শন করিয়া! মনোবান্ছিত 
ফল প্রাপ্ত হইব। একজন যখন এইরূপ লীল! প্রকাশ করিল তখন উহা! দেখিয়া, 
জপরাপর পোপ'গণও আপনাদিগের জীবিকার্থ ছল ও কপট দ্বারা মৃদ্তি স্থাপন করিল । 
€ প্রশ্ন ) পরমেশ্বর নিরাকার । তিনি ধানে আসিতে পারেন না, এইজন্য অবস্ঠ মুর্তি 
হওয়া আবস্টুক । আচ্ছ! বদি কিছুই না করে তথাপি মুত্তির সম্মুখে যাইয়া কৃতাগ্তলি 
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হইয়! পরমেশ্বরকে স্মরণ এবং তাহার নাম গ্রহণ কর! হয়, ইহাতে হানি কি? (উত্তর ). 
যখন পরমেশ্বর নিরাকার এবং সর্ধবব্যাপক, তখন তীহার মৃত্তি নিন্মীণ হইতে পারে ন!' 

যদি মুত্তি দর্শনেই স্মরণ হয় তাহ! হইলে পরমেশ্বরের রচিত পৃথিবী, জ্বল, অগ্নি, বায়ু, বন-: 
স্পতি আদি নান! প্রকার পদার্থ যাহাতে, ঈশ্বর অদ্ভুত রচন! করিয়াছেন এবং যে পর্র্ব- 
তাদি হইতে মনুষ্যকৃত মুতি নিশ্রিত হয় তাদৃশ, রচনাুক্ত পৃথিবী ও পর্ববভাদি পরমেশ্বর 
রচিত মহামৃত্তিদর্শন করিয়া! কি পরমেশ্বরের স্মরণ হইতে পারে না 2 আর তুমি বলিতেছ 
যে মুত্তিদর্শনে পরমেশ্বরের স্মরণ হয় উহা! সম্পূর্ণ মিথ্যা । যখন পাধাণার্দি মুর্তি সমক্ষে 

থাকিবে না তখন, পরমেশ্বরের স্মরণ না হওয়াতে মনুষ্য নিজ্জন পাইয়া চৌর্য্য ও 
লাম্পট্যাদি কুকণ্ম করিতে প্রবৃস্ত হইতে পারে । কারণ সে জানিবে যে এ সময়ে, 

এস্থীনে আমাকে কেহই দেখিতেছে না সুতরাং, সে অনর্থ করিতে ক্ষান্ত হইবে ন। 

ইত্যাদি অনেক দোষ পাধষাণাদি মূর্তি পুজায় ঘটিবার সম্তাবন।। নিশ্চয় জানিবে' 
যে, পাষাণাদি মুর্তি পূজা না মানিয়া এবং লর্ববদা সর্ববব্যাপক, সর্ববান্তর্্যামী ও 
স্যায়াধীশ পরমাআ্সীকে সর্বত্র বিষ্ভমান জানিয়া এবং মনে করিধা, পুরুষ পরমেশ্বরকে 
সর্বদা এবং সর্বত্র সকলের সদসং কার্য্ের দ্রষ্টট মনে করে এবং ক্ষণমাত্রও- 
পরমাত্বা হইতে আপনাকে পৃথক ন! জানে, সে কুকশ্মের কথ! দূরে থাকুক, মনেও 
কখন কুচেষ্টা করিতে পারে না। কারণ সে জানে যে আমি মন, বচন, অথবা কণ্ম 

দ্বারা কিছু অসত কাধ্য করিলে সেই অন্তর্ধ্যামীর ন্যায়বশতঃ দণ্ড প্রাপ্তি, হইতে 
রক্ষা পাঁইৰ না। অধিকন্তু নাম ল্মরণ মাত্রে কোনও ফল হয় না। যেরূপ “মিশ্র মিশ্রি” 
বলিলে মুখ মিষ্ট হয় না অথব। “নিম্ব নিম্ব” করিলে মুখ তিক্ত হয় না৷ পর্ধ, জিহবা 
দ্বারা আস্বাদন করিলেই মিষ্ট অথবা তিক্ত জান! যায়। (প্রশ্ন) নাম গ্রহণ কি সর্ধধা 

মিথ্যা 2 পুরাণের সর্বত্রই নাম স্মরণের মহান্ মাহাত্ম্য লিখিত আছে। (উত্তর )নাম 
লইবার তোমাদিগের রীতি উত্তম নহে । তোমর! যে প্রকারে নাম স্মরণ কর, তাদুশ 

রীতি মিথ্যা । (প্রশ্ন ) আমাদিগের রীতি কিরূপ £ (উত্তর) বেদবিরুদ্ধ। (প্রশ্ন ). 

তবে এক্ষণে আপনি আমাদিগকে নাম স্মরণের বেদোক্ত রীতি বলিয়া দিউন। € উত্তর ) 

নাম স্মরণ এই প্রকারে করিতে হইবে; যেরূপ পন্ঠায়কারী” ইহ। ঈশ্বরের একটি 

নাম, এই নামের অর্থ এই যে পরমাত্মা। পক্ষপাত রহিত হইয়া! সকলের প্রতি যথাবণ 

ম্যায় প্রন করেন ; অতএব উহার নাম গ্রহণ করিয়া সর্ধবদা স্যায়যুক্ত ব্যবহার 

করিবে এবং কখন অন্যায় করিবে ন7া। এইরূপে নাম গ্রহণ হইতেও মনুষ্যের কল্যাগ 

হইতে পারে । 

১ প্রশ্ন ) আমি জানি ষে পরমেশ্বর নিরাকার, কিন্তু তিনি শিব, বিঝুঃ, গণেশ, সূর্য 

খরং দেবী আজাদির শরীর ধারণ করিয়াছিলেন এবং রামকৃঞ্চাদি অবতার গ্রহণ করিয়া- 

৪১ 
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ছিলেন।: এইজন্য উহ্াদিগের যুত্তি নির্মিত হয়। ইহাও কি মিথ্য। কথ।? (উত্তর) 
হাঁ মিথ্যা । বেদে “অজ একপাং” “অকায়ম্” ইত্যার্দি বিশেষণ দ্বার] পরমেশ্বরের জন্ম, 

মরণ এবং শরীর ধারণ রহিত ইহা কথিত হইয়াছে । যুক্তি দ্বারাও জান! যায় যে 
পরমেশ্বরের কখন অবতার হইতে পারে না। কারণ যিনি আকাশবত সর্বত্র ব্যাপক 
অনস্ত, এবং সুখ, হুঃখ ও দৃশ্যাদি গুণ রহিত সেই ঈশ্বর এক ক্ষুদ্র বীর্যে, গঞ্ডাশয়ে এবং 
শরীরে কি প্রকারে আসিতে পারেন ৷ যাহা! এক দেশস্থ তাহারই গমনাগমন হয়। 

যাহা অচল, অদৃশ্য এবং এক পরমাণুও যাহ। হইতে পৃথক্ বা শুন্য নহে তাহার, 
অবতার কথ বন্ধ্যাপুত্র বিবাহ করিয়াছে এবং তাহার পৌত্র দর্শন হইয়াছে, এইরূপ 
কথার ন্যায় জানিতে হইবে। (প্রশ্ন ) যখন পরমেশ্বর ব্যাপক, তখন তিনি মূর্তিতেও 
আছেন। এরূপ স্থলে কোন পদার্থের ভাবন! করতঃ পুজা! কর! কেন উপ্তম নহে ? 

দেখুন 

ন কাষ্ঠে বিদ্ভতে দেবে! ন পাষাণে ন স্বন্ময়ে | 
ভাবে হি বিষ্ভতে দেব স্তস্মাদ্দভাবো হি কারণম্ ॥ 

পরমেশ্বর দেব_ _কা্টে, পাষাণে অথবা মৃত্তিক! নির্রিত পদার্থে নাই, কিন্তু তিনি 
ভাবনায় বিদ্কমান আছেন, এজন্য ষে স্থানে ভাবনা! করিবে সেই স্থানেই পরমেশ্বর সিদ্ধ 

হইবেন । [ উত্তর ] যখন পরমেশ্বর সর্ববত্রব্যাপক, তখন বস্তু বিশেষে তীহার ভাবনা 
করা এবং অন্যত্র না করা, ঠিক যেন চক্রনগ্ী রাজার সকল রাজ্যের বিস্তমানতা লোপ 

করিয়া কোন একটি সামান্য কুটারের অধিকারী মনে করা । দেখ এইরূপ মনে কর! 
রাজাকে কতদূর অপমান করা হয়। তুমিও তদ্রুপ পরমেশ্বরকে অপমান করিতেছ । 
যখন ব্যাপক মনে কর, তখন উদ্ভান হইতে পুম্প ও পত্র চয়ন করিয়া কেন প্রদান 

কর? কেনই বা চন্দন লেপ কর? ধূপ প্রজ্্বলিত কেন কর? ঘণ্টা, ঘড়ী, কাশী ও স্বৃদ- 
ক্ষাদি যষ্টি দ্বারা কেন আঘাত করিতেছ? তোমার হুস্তেই রহিয়াছেন, তবে কেন কৃতা- 
কলি বদ্ধ করিতেড ? মস্তকে বহিয়াছেন, তবে কেন মস্তক অবনত কর 2 অন্ন ও জলাদি 
স্বার। কেন নৈবেছ্ অর্গণ কর ? জলে রহিয়াছেন, তবে কেন স্নান করাও ? পরমাক্ঝা 

উক্ত সমস্ত পদার্থে ব্যাপক রহিয়াছেন, তুমি ব্যাপকের পুজা কর অথবা! ব্যাপ্যের পুজা 
কর; যদি ব্যাপকের পুজ1 কর হবে, প্রন্তর এবং কান্ঠের উপর চন্দন ও পুষ্পাদি কেন 

ক্র্পণ করিয়া থাক £ আর যদি ব্যাপ্যের পৃজ। কর এরূপ হয়, তবে “আমি পরমেশ্বরের 
পুজা করি” এই মিথ! কথা কেন বলিতেছ ? “আমি পাষাণাদির পৃজক” এই সত্য কথা 

কেন না বল? 
' এক্ষণে বল “ভাবনা” সত্য অথব। মিথ্য। ? যদি বল সত্য, হাহ। হইলে পরমেশখর 
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তোমার ভাবের অধীন হইয়া বন্ধ হইয়া! যাইবেন। অপরন্থ ভুমি এরুপ ভাবন। দ্বার! 

মৃত্তিকাকে স্তবর্ণ ও রজতাদি, পাষাণকে হীরক ও পান্না, সমুদ্র ফেণকে মুক্তা, জলকে 

দ্কৃত, ছুগ্ধ ও দধি প্রভৃতি এবং ধূলিকে ময়দ। এবং শর্করা কেন না নিশ্মাণ কর? তোমর। 

কখন দুঃখের ভাবনা! কর না, অথচ উহ হয় কেন 2 অনবরত সখের ভাবনা কর অথচ, 

উহা প্রাপ্ত হও না! কেন 2 অন্ধ পুরুষ নেত্রের ভাবন! করিয়। কেন দেখিতে পায়না? 

কেহ মৃত্যুর ভাবন। করে না অথচ মরে কেন 2স্থতরাং তোমার ভাবনা সত্য নহে ; কারণ 

যে বস্তু যেরূপ তাহাকে তক্রপ মনে করার নাম ভাবন! । যেরূপ অগ্রিতে অগ্মি বা জলে 

জলভ্ঞান করাকেই ভাবনা বলে এবং জলে অগ্নি অথব! অগ্নিতে জল বোধ করাকে 

অভাবন। কহে । কারণ বাহ! যেরূপ তাহাকে তজ্প জানার নাম জ্ঞান এবং অন্যথা 

জানীকে অজ্ঞান কহে। সুতরাং তুমি অভাবনাকে ভাবন। এবং ভাবনাকে অভাবন। 

বলিতেছ। ( প্রশ্ন ) দেখুন মহাশয় ! যাবৎ বেদমন্ত্র দ্বারা আবাহন কর না হয় 

তাবং দেবতা আইসেন না, আবাহন করিলেই তৎক্ষণাৎ তিনি উপস্থিত হন এবং বিপর্জন 

দিলেই চলিয়। যান। (উত্তর) যদি মন্ত্র পাঠ করতঃ আবাহন করিলে দেবতা আই- 
সেন তাহ হইলে, ুর্তি কেন চেতন হুইয়া যায় না? এবং বিসজ্জনের পরই বা কেন উত্ত 
চেতনত চলিয়৷ যায় না? উক্ত দেবতা কোথা হইতে আইসেন এবং কোথায় বা গমন 

করেন ? শুন ভাই! পুর্ণ পরমাত্বা আইসেনও ন! এবং যানও না। যদি তুমি মঞ্রথারা 
পরমেশ্বরকে আবাহন করিয়া উপস্থিহ করাইছে পাঁর তবে, তুমি তোমার ম্ৃতপুত্রের 
শরীরে উক্ত মন্ত্রবল দ্বারা উহার জীবনকে আবাহন করিয়া লও না! কেন ? অপরষ্থ শত্রুর 

শরীরস্থিত জীবাত্মাকে কেনই বিসঙ্ধন করিয়। বিনাশ না কর? শুন ভাই! নির্বব্ধি 

এবং সরলচিত্ত লোক সকলকে পোপ মহাশয়ের প্রতারণা করিয়া আপনাদিগের 

প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া থাকেন। বেদে পাষাণাদি মূর্তি পুগ্গ! এবং পরমেশ্বরের আবাহন 

বিসর্জনের জন্য কোন অক্ষর ব! মন্ত্র নাই । (প্রশ্ন) £5 

প্রাণ ইহাগচ্ছস্ত মুখৎ চিরং তিষ্ঠন্ত স্বাহা। আত্বেহা- 
গচ্ছতু সুখৎ চিরং তিষ্ঠতু স্বাহ1। ইদ্রিয়া ীহাগচ্ছন্তর স্ুখং 
চিরং তিষ্ঠস্ত স্বাহা ৷ 

এই সকল বেদমন্ত্র রহিয়াছে । তবে কেন আপনি বলিতেছেন যে নাই। (উত্তর)সহে 

ভাই ? বুদ্ধিকে অল্প পরিমাণেও আপনার কার্য্ে প্রয়োগ কর। বামমাগরদিগের বেদ- 
বিরুদ্ধ তন্গ্রন্থের এ সমস্ত কপোল কলিত ও পোপরচিত পঙ-ক্তি জানিবে ; ইহা বেদবচন 

নহে। (প্রশ্ন) তক্্রকি মিথ্যা? (উত্তর) হ! সর্ববপ্রকারে মিথ্যা ! যেরূপ পাযাণাদি 
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'ঘুর্ত বিষয়ক আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি সম্বন্ধে বেদে এক অক্ষরও নাই তক্ীপ “ন্সানং 
'সমর্পয়ামি” ইত্যাদি বচনও নাই। এ পর্যাস্তও নাই যে “পাষাণাদিমুর্তিং রচয়িদ্ব! মন্দি- 
'রেষু সংস্থাপ্য গন্ধাদিভিরর্চয়েত” অর্থাৎ পাষাণ্র মূর্তি নির্মাণ করিয়া মন্দিরে স্থাপন 

করতঃ চন্দন ও অক্ষতাদি দ্বারা পূজ। করিবে-ইহার লেশমাত্রও নাই। (প্রশ্ন) যদি 
বেদে ইহার বিধি ন! থাকে, তাহা হইলে ইহার খণ্ডনও নাই। মার ষদি খণ্ডন থাকে, 

তাহা হইলে “প্রাপ্ত সত্যাং নিষেধঃ” অর্থাত মূর্তি পৃজ! থাকিলেই তাহার খণ্ডন হইতে 
পারে । (উত্তর ) বিধি নিশ্চয়ই নাই। তন্ডিন্ন পরষ্ষেখ্বরের স্থানে অন্ত কোন পদা- 

কে পুজনীয় মানিবে না! এবং উহার সর্ধথা নিষেধ করা হইয়াছে । অপূর্ব বিধি কি 
হয়না? শুন এইরূপ আছে £-_- 

অন্ধান্তমঃ প্রবিশন্তি যেহস্ভৃতিমুপাসতে । 
ততো ভূয় ইব তে তমো৷ য উ সম্ভুত্যা্রতাঃ | 
যজুও ॥ অঃ ৪০। মঃ ৯॥ 
ন তন্ প্রতিম। অস্তি। যজুঃ ॥ অঃ ৩২। মঃ৩॥ 
ষদ্বাচানভ্যুদিতং যেন ৰাগতুযুগ্তে । 
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদৎ যদিদসুপাসতে ॥ 
যল্সনম। ন মন্ুতে যেনাহুম নো মতম্। 
তদেব ব্রহ্ম ত্বৎ বিদ্ধি নেদৎ যদিদসুপাসতে। 
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষু ৎবি পশ্যন্তি। 
তদেব ব্রহ্ম ত্বৎ বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ 
যচ্ছোত্রেণ ন শুপোতি যেন শ্রোত্রমিদ* শ্রুতম্। 
তদেব ব্রহ্ম তৃৎ বিদ্ধি নেদৎ যদিদমুপাসতে। 
ষত্প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে। 
তদেব ব্রন্ম ত্বৎ বিদ্ধি নেদং যদিদসুপাসতে ॥ 
কেনোপনিষৎ ॥ 

যে. অসম্ভূতি অর্থাৎ লনুগুপন্ন ও অনাদি প্রকৃতিরূপ কারণকে ক্রক্ষস্থানীয় করিয়৷ 

উপাসনা করে সে, অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞান এবং ছুঃখসাগরে নিমগ্র হয়। এবং যে 
সম্ভুতিকে হর্থাৎ কারণ হইতে উৎপন্ন কার্যরূপ পৃথিবী আদি ভূচ, পাষাণ, বৃক্ষাদির 
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অবয়ব এবং মনুষ্যা্দির শরীরকে ক্রক্ষস্থানীয় করিয়া উপাসনা! করে সে পূর্বোক্ত অন্ধ- 
কার অপেক্ষা! অধিক অন্ধকারে পতিত হয় অর্থাৎ উক্ত মহামূর্খ চিরকাল ঘোর ছুঃখরূপ 
নরকে পতিত হইয়া মহাক্লেশ ভোগ করে। যিনি সমন্ত জগতে ব্যাপক সেই নিরাকার 
পরমাত্মার প্রতিমা, পরিমাণ, সাদৃশ্ট অথব৷ মূর্তি নাই। যিনি বাণীর ইয়গ্তার অর্থাৎ 
“এই জল গ্রহণ কর” এইরূপ বিষয়ীভূত নহেন এবং ধীাহার ধারণ ও সন্তাবশত: 
বাণার প্রবৃপ্তি হয় ঠাহাকেই, ব্রঙ্গ জানিয়৷ উপাসন। কর; তন্তিম্ন পদার্থ উপাসনীয় 
শহে। মনের দ্বারা “ইয়ত্তা” করিলে ধিনি মনে আইসেন না এবং যিনি মনকে জ্কানেন 
সেই ব্রহ্মকে ভুমি জান এবং তাহারই উপাসন1 কর; 'তস্তিম্ন যে জীব এবং অন্তঃকরণ 
আছে, তাহাদিগকে ব্রন্গস্থানীয় করিয়া উপাননা করিও না। চক্ষুদ্বারা যিনি দুষ্ট 
হয়েন না এবং ধাহার নিমিত্ত চক্ষু বস্তু সকলকে দেখিতে পায়, তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম 
বলিয়৷ জান এবং তাহার উপাসনা কর ; তত্তিয় সূধ্য, বিদ্যুৎ এবং অগ্নি আদি 'যে সকল 
জড় পদার্থ আছে, তাহারই উপাসনা করিও না । শ্রোত্র দ্বার! যিনি শ্রুত হয়েন না 
এবং ধীাহার নিমিত্ত শ্রোত্র শুনিতে পায়, তুমি তীহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান এবং তাহারই 
উপাসনা কর; তত্ভিক্প শব্দাদিকে তাহার স্থানে উপাসন। করিও না। যিনি প্রাণ 

সমূহ দ্বারা চালিত হয়েন না এবং ধাহার নিমিত্ত প্রীণ গতিশীল হুয় তুমি, তাহাকেই 
ব্রহ্ম বলিয়! জান এবং উপাসনা! কর; তন্তিন্ন বায়কে উপাসনা করিও না। ইত্যাদি 
অনেক নিষেধ আছে । প্রাপ্তের এবং অপ্রাপ্তেরও নিষেধ হইয়া থাকে । পপ্রাপ্ডের” 

নিষেধ যেমন কেহ বসিয়া আছে তাহাকে উঠাইয়া দেওয়া । "অপ্রাপ্তের” নিষেধ 
যেমন হে পুত্র! তুমি কখন চুরি করিও না, কূপে পতিত হইও না, দুষ্টের সঙ্গ 
করিও না, অথবা বিষ্ভাহীন থাকিও না ইত্যাদি । অতএব অপ্রাপ্তেরও নিষেধ হইতে 
পারে । উক্ত নিষেধ মনুষ্তের জ্ঞানে অপ্রাপ্ত এবং পরমেশ্বরের জ্ঞানে প্রাণ্ত। স্থৃতরাং 
পাষাণাদি মু্তপুজ অত্যন্ত নিষিদ্ধ। (প্রশ্ন) মুর্তি পূজায় যেমন পুণ্য নাই, পাপও 
তো। তেমন নাই ? ( উত্তর ) অর্থ ছুই প্রকারের হইয়! থাকে । প্রথম বিহিভ, যেমন 
সত্যভাষণাদি যাহ! কর্তব্য বলিয়৷ বেদে প্রতিপাদদিত আছে । দ্বিতীয় নিষিদ্ধ যেমন 

মিথ্যা ভাষণাদ্দি যাহা অকর্তব্য বলিয়া বেদে প্রতিপাদ্দিত আছে। বিহিত কন্মের 
অনুষ্ঠানে যেমন পুণ্য এবং উহ্হার অকরণে অধর্শ হয় তন্রপ নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠানে 
অধশ্মী এবং উহার অকরণে ধন্ম হইয়া থাকে । যখন তুমি বেদানুসারে নিষিদ্ধ মূর্থি 
পৃভাদি কণ্মী করিতেছ, তখন কেন পাপ না হইবে? (প্রশ্ন) দেখুন! বেদ অনাদি 

তহুসময়ে ষূর্তির প্রয়োজন ছিল না। কারণ দেবতা প্রথমে প্রত্যক্ষ ছিলেন। পশ্চাৎ 
তন্ত্র ও পুরাপানুসারে এই রীতি প্রচলিত হইয়াছে । যখন মনুষ্যদিগের জ্ঞান এবং 
সাম্য নুন হইয়! গেল তখন, ধ্যানে পরমেশ্বরকে আনিতে পারিত না, কিন্তু মূর্তির 
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ধ্যান করিতে পারিত। এইজন্। অঙ্ঞানীদিগের জন্য সূর্তিপূজ। হুইয়াছে। কারণ 
সোপান পরম্পর! দ্বার উঠিলেই গৃহের উপর উঠিতে পারে, আর প্রথম সোপান 
ছাড়িয়। উপরে উঠিতে ইচ্ছা করিলে উঠিতে পারে না । এইজন্য মূর্তি পৃজ! প্রথম সোপান 
স্বরূপ। ইহা'র পৃজা' করিতে করিতে বখন জ্ঞানোদয় হইয়৷ অস্তঃকরণ পবিত্র হইবে, 
তখন, পরমেশ্বরের ধ্যান করিতে পারিবে । লক্ষাবেদ্ধা যেরূপ প্রথম স্থল লক্ষ্যে তীর, 
গুলী অথব! গোল! আদি নিক্ষেপ করিতে করিতে পশ্চাৎ সুক্ষ" ও চিহ্নানুসারে আঘাত 
করিতে পারে, তন্রপ স্থুলমূর্তির পূজা করিতে করিতে পরে সুক্ষ ব্রহ্মকেও 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যেরূপ কুমারীগণ যতদ্দিন যথার্থ পতি লাভ না করে, ততদিন 

পুত্তলিক! লইয়া ক্রীড়াপতি করিয়া! ক্রীড়া করে, তদ্রপ মুর্তিপূজা কর! ছুষ্কার্ম্য নহে। 
(উত্তর) বখন বেদবাহত কাধ্যই ধণ্ম, ও বেদবিরুদ্ধাচরণই অধশ্মী হইল তখন, তুমি 
বলিলেও মূর্তিপুজা কর৷ অধশ্মন ইহ স্থির সিদ্ধান্ত জানিবে। যেষে পুস্তক বেদবিরুদ্ধ 
'তত্তকে প্রমাণ দেওয়!ও নাস্তিকত| প্রকাশ করা জানিবে। যথা 2 

নান্তিকো৷ বেদনিন্দকঃ ॥ মনুঃ ২। ১১। 
যা বেদবাহ্যাঃ ম্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। 
সর্বাস্ত। নিক্ষলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠ। ছি তাঃ স্মতাঃ॥ 
উৎপদ্যান্তে চ্যবন্তেচ যান্যতোহন্যানি কানিচিৎ । 
তান্যর্ববাক্কালিকতয়া নিক্ষলান্যনৃতানি চ ॥ 

৪1 অঃ ১২। ৯৫।৯৬॥ 
মহাত্মা মন্দ বলিতেছেন যে, যে বেদের নিন্দা করে অর্থাৎ ইহার অপমান, ত্যাগ, 

অথব! বিরুদ্ধাচরণ করে তাহাকে নাস্তিক বলা যায়। যে সকল গ্রন্থ বেদবাহা, কুপুরুষ 
রচিত এবং সংসারকে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করে, তৎসমস্ত নিম্ল, অসত্য, অন্ধকার কূপ 

এবং ইহলোকে ও পরলোকে ছুঃখদায়ক । যেসকল বেদ বিরুদ্ধ গ্রন্থ রচিত হয় উহা 

আধুনিক বলিয়! শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় । উহাতে বিশ্বাস কর! নিক্ষল এবং মিথ্যা । ব্রহ্মা 

হইতে জৈমিনি মহঘি পব্যন্ত এইরূপ মত। বেদবিরুদ্ধ মতে বিশ্বাস না কর! এবং 
বেদানুকুল আচরণ করাই ধন্ম । করণ বেদ সত্যার্থর প্রতিপাদক এবং তদ্ধিরুদ্ধে বাবতীয় 

অল্স এবং পুরাণ বেদবিরুদ্ধ বালয়া তৎসমন্ত মিথ্যা, অতএব বেদ বিরুদ্ধ গ্রন্থে কথিত 
মূর্তি পুজাও অধন্দমন । জড়ের পৃজ। দ্বার! মনুষ্যের জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে পারে না বরং যাহ! 

কিছু জ্ঞান আছে তাহাও নষ্ট হই! যায়। ন্ুৃতরাং জ্ঞানীদিগের সেবা এবং সঙ্গ দ্বার 

জ্ঞান বৃদ্ধি হয় পাবাণাদি হইতে হয় না৷ । পাধাণাদি ম্র্তি পুজ। দ্বার! ধ্যানে কি পর- 
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মেশ্বরকে আনিতে পারে? কখন নহে। মুর্তি পূজা দোপান নহে বরং ইহ! একটি 
বৃহ খাত। উহাতে পড়িয়া খণ্ড বিখণ্ড হইয়া! যায় এবং আর উহা! হইতে উত্থিত হইতে 
পাঁরে না! বরং উহাতেই মৃত্য প্রাপ্ত হয় । অবশ্য অল্প বিদ্বান্ এবং ধার্মিক হইতে পরম বিব্বান্ 
যোগীদিগের সঙ্গদ্বারা সদ্দিষ্ভা লাভ এবং সত্য ভাষণাদিকে গৃহের উপরে যহেতে যেরূপ 

নিন্বশ্রেণী হইয়া থাকে তন্মপ পরমেশ্বর প্রাপ্তির জন্ত সোপান পরম্পরা বলা যাইতে 

পারে। কিন্তু মুর্তি পুজা করিতে করিতে কেহই জ্ঞানী হয় নাই, বরং সমস্ত ম.্তিপূজক 
অভ্ভানী থাকিয়া ব্যর্থরূপে মনুষ্য জন্ম নষ্ট করিয়! মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাহারা 
আছে তাহারাও এরুপ প্রাপ্ত হইবে। ইহারাও ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভ 
রূপ মনুষ্যজন্মের ফল লাভে বিমুখ হইয়া! বৃথা নষ্ট হইয়া যাইবে। ব্রহ্ষপ্রাপ্তি পক্ষে 

মুর্তিপূজ! স্ুল লক্ষ্যের হ্যায় নহে। ধাশ্মিক এবং বিদ্বান্ পুরুষ স্্টিবিষ্ভাকে বদ্ধিত 
করিতে করিতে ব্রহ্মকেও প্রাপ্ত হয়। মূর্তিপূজন পুগ্তলিকা ভ্রীড়াবও নহে। প্রথম 
জক্ষরাত্যাস এবং স্ৃশিক্ষাকেই ব্রন্মপ্রাঞ্তি সাধনের পক্ষে পুস্তলিকা ক্রীড়াবৎ জানিতে 
হইবে । শুন ! যখন উত্তম শিক্ষা এবং বিগ্যালাভ হয় তখনই সত্য স্বামীস্বরূপ পরমাত্মাকে 

প্রাপ্ত হওয়া বায়। (প্রম্ন ) সাকারে মন স্থির থাকে কিন্তু নিরাকারে স্থির হওয! 

ভুরুহ। সুতরাং মুর্তিপূজা করা উচিত। (উত্তর) সাকারে কখন মন স্থির হইতে 
পারে না। কারণ মন উহ্থাকে সহসাই গ্রহণ করিয়া! উহার প্রত্যেক অবয়বে বিচরণ 

করে এবং পরে অন্যের প্রতি ধাবমান হয়। কিন্তু নিরাকার পরমাত্মার গ্রহণ বিষয়ে 
মন যাবশুসামর্য অত্যন্ত ধাবমান হইয়াও অন্ত পায় না এবং নিরবয়ব বলিয়া চঞ্চলও 

হয় ন! কিন্তু তাহার গুণ, কণ্ম ও স্বভাবের “বচার করিতে ২ আনন্দে মগ্ন হইয়। স্থির 

হইয়া যায় । যদ্দি সাকারে মন স্থির হওয়! সম্ভব হইত তাহা! হইলে, সমস্ত জগতের মনই 

স্থির হইয়া যাইত । কারণ জগতে মনুষা, স্ত্রী, পুর, ধন গু মিত্রার্দি সাকারে আসক্ত 
খাকে। যাবৎ নিরাকারে মন প্রবৃত্ত না করিবে তাবু কাহারও মন স্থির হয় না, 

কারণ নিরবয়ব বলিয়াই উহাতে মন স্থির হয়। অতএব মর্তিপূজা করা অধর্ন্ম 1 দ্বিতী- 
যতঃ-- কোটি ২ টাক! মন্দিরাদ্দিতে ব্যয় করিয়া লোকে দরিদ্র হইয়! পড়ে এবং উহাতে 

প্রমাদ হইয়া থাকে । তৃতীয়তঃ__মন্দির সকলে স্ত্রী ও পুরুষদিগের একত্র হওয়াতে 
ব্যভিচার বিবাদ ও কলহ এবং রোগাদি হইয়া থাকে । চতুর্থত:__উহাকে ধর্ম, অর্থ, 
কাম এবং মোক্ষের সাধন মনে করিয়! পুরুযার্থরহিত মনুষাজন্ম ব্যর্থ জীবন যাপিত হয়। 

পঞ্চমতঃ__নানাপ্রকারের বিরুদ্ধ নাম স্বরূপ ও চরিব্রযুক্ত সূর্তিসকলের পুঙ্জকদিগের 
মধ্যে একমত নষ্ট হইয়া বিরুদ্ধ মতে প্রবৃত্ত হওয়াতে ও পরস্পরের 

মধ্যে ভেদবুদ্ধি হওয়াতে দেশের বিনাশ সাধিত হয়। ষ্ঠতঃ__ম.প্তির ভরসায় 
/শক্রদিগের পরাজয় এবং আপনাদিগের বিজয় হইবে এইরূপ বিশ্বাস করিয়! 
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লোকে নিশ্চেষ্ট থাকে । পরে পরাজিত হইলে রাজ্যের স্বাতন্ত্য ও ধনম্ুখ শত্র- 

দিগের ইচ্ছাধীন হয় এবং লোকসকল পরাধীন হইয়া “সরাই” রক্ষকদিগের অশ্বের ন্যায় 

এবং কুস্তকারের গর্দভের ন্যায় শত্রুর বশীভূত হইয়া বহুবিধ দুঃখ অনুভব করে। সপ্ত- 

মতঃ- যেমন কেহ কাহাকে বলে যে আমি তোমার উপবেশনের আসনের. উপর অথব। 

নামের উপর প্রস্তর রাখি এবং সে উহা! শুনিয়৷ যেরূপ উহ্থার উপর কুদ্ধ হইয়! প্রহার 
করে অথব| গালি প্রদান করে তজ্রপ পরমেশ্বরের উপাসনার স্থানশ্বরূপ হদয়ে এবং 

নামের উপর যে মূর্তি ভাবনা করে, পরমেশ্বর তাদৃশ ছুষ্ট বুদ্ধির কেন সর্বনাশ না করি- 
বেন? অষ্টমতঃ _জমবশতঃ মন্দিরে মন্দিরে এবং দেশদেশাস্তরে পর্যটন করতঃ লোকে 

ছুঃখ পায়, উহাদিগের ধন্ম, অর্থ এবং পরমার্থের কার্য্য নষ্ট হইয়া যায়, উহার দস্থ্যদিগের 

দ্বার। উত্পীড়িত হয়, এবং বঞ্চকের হস্তে পড়িয প্রবঞ্চিত হয় । নবমতঃ_ যে ধন দুষ্ট 

পৃজকদিগকে প্রদত্ত হয় উহা! বেশ্যা বা পরকস্ত্রীগমনে, মগ্তমাংসাহারে এবং বাদবিবাদে 

ব্যয়িত হয় এবং দাতার স্থুখের মূল নষ্ট হইয়া! ছুঃখ উত্পন্ন হয় । দশম*্:-_মাতা। ও পিতা 
প্রভৃতি মাননীয়দিগের পরিবর্তে পাষাণাদি মূর্তির পুজা করতঃ উহাদ্িগের অপমান 

করিয়। কৃতত্ন হইয়া যায় । একাদশত:-_যদ্দি কেহ উক্ত ম.র্তিকে ভগ্ন করে অথবা! যদি 

চোরে অপহরণ করে তখন লোকে “হায় হায়” করিয়৷ বিলাপ করে। দ্বাদশ তঃ 

পৃজকপুরুষ পরস্ত্রীর সঙ্গবশহঃ এবং পুজারিন্ পর পুরুষের সঙ্গ বশতঃ প্রায়ই দুষিত 

হইয়৷ স্ত্রীপুরুষের পরস্পর প্রেমানন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। ব্রযোদশতঃ-ন্বামী 
ও সেবকের মধ্যে বথাবৎ আগ্ঞ প্রদান ও পালন না হওয়াতে পরস্পর মধ্যে বিরুদ্ধ ভাব 

উৎপন্ন হইয়। উভযে নষ্ট ওভ্রষ্ট হইয়া যায়। চতুর্দশতঃ-_জড়ের ধ্যানকারী আত্মারও 

জড়বুদ্ধি হহয়! থাকে ; কারণ অস্তঃকরণ দ্বার ধোয় পদার্থের জড়ত্ব ধণ্ম আত্মায় অবগ্য 

প্রবেশ করে। পঞ্চদশতঃ_-পরমেশ্বর সুগন্ধ পুষ্পাদি পদার্থ, বায়ু ও জলের দুর্গন্ধ নিবা- 
রণের জন্য ও লোকের আরোগ্যের জঙ্ স্থপ্টি করিয়াছেন কিন্তু, পৃঞ্ুক লোক উহাদিগকে 
উৎপাউটন এবং ছিন্ন ভিন্ন করে। বল!যায় না কতদিন উক্ত পুষ্প সকল স্মুগন্ধীকৃত 
আকাশে প্রদ্ষটিত থাকিয়া পূর্ণ স্থগন্ধ বিস্তাব্ডের সময় পর্যন্ত বাদু ও জলের শুদ্ধি 
সম্পাদন করতঃ তাহাদিগকে স্তুগঙ্ধ করিত। পুজকগণ তাহার নাশ করিয়৷ দেয় এবং 

কর্দমের সহিত মিলিত করিয়া বিকৃত করতঃ বিপরীত ভাবে ছুগন্ধ উৎপাদন করিবার 
কারণ হয়। পরমাক্ু। কি প্রস্তরের উপর রাখিবার জন্য পুস্পাদি সুগন্ধযুক্ত পদার্থ স্থষট 
করিয়াছেন? বোড়শত/স্প্প্রস্তরের উপর সংস্থাপিত পুষ্প, চন্দন এবং অক্ষতাদি নকল 
জল স্ৃত্তিক। সংযুক্ত হইয়া জল প্রপালীতে অথবা! খাতে একত্রিত হইয়! বিকৃত হইয়া, 
মন্গুযাপুরীষের দুর্গন্ধের ন্যায় আকাশে ছূন্ধ বিস্তার করে এবং সহজ সহজ জীব উচ্থীতে 
পতিত হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয় এবং বিকৃত হইয়া থাকে। সৃর্তি পুজায় এইরূপ আরও 
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অনেক দোব আইসে। এইজন্য সঙ্জন লোকদিগের পাষাণাদি মূর্তিপুজা সর্ববধা 
ত্যক্তব্য। যাহার! পাষাণময়ী মুর্তি পুজ। করিয়াছে, করিতেছে এবং করিবে তাহারা, 
পুর্বেবাস্ত দোষ সমুহ হইতে রক্ষা পায় নাই, পাইতেছে না৷ এবং পাইবেও না। 

(প্রশ্ন) কোন প্রকারের মৃত্তিপুপ্জা করা বা উহাতে অপরকে প্রবৃত্ত করার কথা 
বলিতেছি না পরন্ত, আপনার আর্ধ্যাবর্তে প্রাচীন পরম্পরা হইতে পঞ্ছদেবপৃঙ্গা শস্ব 
চলিয়৷ আমিতেছে। উহার অর্থ পঞ্চায়তন পৃজ। যথ| শিব, ১ নিষুও, ২ অন্ৰিকা, ৩ গণেশ 
৪ এবং সুধ্যের ৫ মু্ডি নিশ্মাণ করিয়া পুঞ্জ! কর! । ইহাই কি পঞ্চায়তন পৃ্তা নহে 
(উত্তর) কোন প্রকার মৃত্তির পুজ! করিবে না কিন্তু, নিম্সে যে যে “মুত্তিমান্” কথিত হইবে 
উহীদিগের পুজ। অর্থাৎ সকার করিতে হইবে । এই পঞ্চদেবপুজা অথবা পঞ্চায়তন 
পূজা শব্দের অর্থ অতি উত্তম। বিস্ভাহীন মূর্খ লোকে উহার উত্তম অর্থ ত্যাগ 
করিয়া নিকষ্টার্থ গ্রহণ করতঃ, আজকাল শিবাদি পঞ্চমূত্তি নিশ্দাণ করিয়া, পূজ! করে, 
যাহার খণ্ডন পূর্বেব করিয়াছি । এক্ষণে বেদোক্ত এবং বেদানুকুল প্রকৃত পঞ্চায়তন্ 
দেবপুজা এবং মুস্তিপুজার কথ! শ্রবণ কর £__ 

মা নে! বধীঃ পিতরৎ মোত মাতরমূ্ । 
যজু১। অং ১৬। মঃ ১৫ 

আচার্ষ্যে। ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে । 
অথর্ব; | কাঃ ১১। বঃ ৫ । মঃ ১৭। 

অতিথিগু হানাগচ্ছেৎ। 
অথর্থঃ। কা ১৫। বং ১৩। মঃ৩॥ 

অচ্চত প্রাঙ্চত প্রিয়মেধাসো অচ্চত | খথেদ ॥ 
ত্বমেব প্রত্যক্ষৎ ব্রহ্মাপি ত্বামেব প্রত্যক্ষৎ ব্রহ্ম বদিক্যামি | 

তৈত্তিরীয়োপনিঃ ॥ ব১। অঃ১॥ 
কতম একো দেব ইতি স ব্রহ্ম ত্যাদিত্যাচক্ষতে | 

শত পঃ। কা3১৪। প্রাঃ ৬। প্রা ৭1 ক3১০॥ 
মাতৃদেবে! ভব, পিতৃদেবো। ভব, আচার্ধদেবে। ভৰ, 

অতিথি দেবে! ভব । 
তৈত্তিরীয়োপনিঃ। বঃ। ১। অন্ুঃ ১১ ॥ 

৪২ 
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পিতৃভিভ্রণতভিশ্চৈতাঃ পতিভিদেববরৈস্তথা । 
পুজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ ন্ুভিঃ | 

মন্ঃ। অঃ ৩। ৫€॥ 
উপচর্ধ্যঃ স্স্রিয়া সাধব্যা সততৎ দেববৎ পতিঃ ৷ মনুম্থতৌ ॥ 

“প্রথমতঃ মাতা মুত্তিমতী পৃজনীয়! দেবতা” (দেবী), অর্থাৎ সম্তানগণ মন, বাক্য এবং 
ধন দ্বারা মাতাকে প্রসন্ন করিবে এবং কখন হিংসা ব! তাড়না করিবে না] দ্বিতীয় সশুকা- 

রের উপযুক্ত দেব পিতা, তাহাকেও মাতার তুল্য সেবা করিবে । তৃতীয় বিদ্যাদ্দাতা 

আচার্য, তাহাকেও বাকা, মন ও ধন দ্বারা সেবা করিবে। চতুর্থ অতিথি, যিনি 

বিদ্বান, ধাশ্মিক ও নিক্ষপটা হইয়া সকলের উন্নতি প্রার্থনা করেন এবং জগতে ভ্রমণ- 
করতঃ সত্য উপদেশ দ্বার। সকলকে স্থৃখী করিয়। থাকেন তাহাকেও সেব। করিবে । পঞ্চম 

স্ত্রীর পক্ষে পতি এবং পুরুষের পক্ষে পত্বী পুজনীয় হইয়া থাকেন । এই পাঁচ মুত্তিমান 
দেবতা । ইহীাদিগের সঙ্গ বশত: মনুয্যদেহের উৎপত্তি ও পালন এবং সত্য শিক্ষা, 

বি্। ও সত্যোপদেশ প্রাপ্তি হয় । পরমেশ্বর প্রাপ্তির জন্য ইহারাই দোপান পরম্পর! ৷ 
ইহাদিগের সেবা না করিয়া যে পাষাণাদি ম.ত্তির পূজা করে সে, অত্যন্ত বেদবিরোধী । 
(প্রশ্ন) যদি কেহ মাতা এবং পিতাদির পুজা করে অথচ মুর্তির ও পুজা করে তাহ! হইলে 

তো কোন দোষ হয় না? (উত্তর ) পাষাণাদি মর্তিপূজ! ত্যাগ করাতে এবং মাতাদি 
মৃন্তিমান্দিগের সেবা করাতেই কল্যাণ হুয়। ইহা! বড় অনর্থের কথা যে সাক্ষাৎ মাতাদি 
প্রশ্যক্ষ সখদায়ক দেবতাগণকে ত্যাগ করিয়া পাফাণাদি অদেবের উপর মস্তকাঘাত 
বা মস্তকাবনত করা স্বীকার করা হইয়াছে। স্বার্থিগণ ইহা এইজন্য স্বীকার করিয়াছে যে 
মাতা এবং পিতাদির সম্মুখে নৈবেগ্ভ অখবা পুজ! সামগ্রী সমর্পণ করিলে তহারা স্বয়ং 
ভোজন অথবা পুজা! সামগ্রী গ্রহণ করিবেন। তাহ! হইলে দাতার মুখে অথবা হত্তে 
কিছুই পতিত হইবে না। এইজন্য পাষাণাদি মূর্তি নিপ্মাণ করিয়া উহার সম্মুখে 
নৈবেষ্ভ অর্পণ করিয়া! ৪ং ঢং শব্দে ঘণ্টানাদ এবং পেঁ। পে শব্দে শঙ্খ বাজাইয়! কোলাহল 
করতঃ, বৃদ্ধ অন্ুষ্ঠ প্রদর্শন করায় অর্থাৎ "ত্মস্ষ্টং গৃহাণ ভোজনং পদার্থ, বাহহং গ্রহী- 
ফ্যামি”। যেমন কেহ কাহাকে প্রতারণা ব! উত্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলে যে তুমি 
“ঘটা” লও, এবং বৃদ্ধাঙ্গ্ প্রদর্শন করাইযা তাহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করে তক্রপ 
লীলা, এই পুজারি সফল অর্থাৎ পুজা নামক সশুকর্ণের শত্রু সকল করিয়াছে। এই 
সকল লোক ম্থুসজ্জিত ও উক্দ্বল ম.ন্তি সকল রচন! করিয়া! নিজের। প্রতারকের 
ব্যবসা! খুলিয়। আপিনেচক ও মর্খ অনাথদিগের সম্পত্তি হরণ করতঃ স্বয়ং উপভোগ 
করে । কোন ধাশম্মিক রাজা থাকিলে এই সকল পাষাণপ্রিয় লোকদিগকে প্রস্তর 
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ভাঙ্গিতে ও তত্দারা ভ্রব্যাদি গঠন করিতে এবং গৃহ নিন্মাণাদি কার্যে নিযুক্ত করিয়া 
উপযুক্ত পান ভোজন দিয়া উহাটিগকে জীবিকা নির্বাহ করিতে দিতেন। (প্রশ্ন) 
স্্রীগণের পাধাণাদি মুর্তি দেখিলে যেরূপ কামোতপত্তি হয় ত্জপ, বীতরাগ ও শান্তিপূর্ণ 
মূর্তি দেখিলে কেন না বৈরাগ্য এবং শান্তি লা হইবে ? (উত্তর) এরূপ হইতে পারে না 
কারণ, আত্মায় উক্ত মুস্তির জড়ত্ব ধশ্দ্র আসিলে বিচারশক্তি হ্রাস হয়। বিবেক 
ব্যতিরেকে বৈরাগ্য, বৈরাগ্য ব্যতিরেকে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান ব্যতি..কে শান্ডিলাও হয় 
না। মব্র্তি হইতে যাহা কিছু শাস্তি হইতে পারে তাহ!, জীবিত ব্যক্তির সঙ ও উপদেশ 
বশতঃ এবং তাহার ইতিহাসাদি শ্রবণকরতঃ হইয়া থাকে । যাহার গুণ অথবা দোষ জানা 
নাই, তাহার মংত্তিমাত্র দর্শনে শ্রীতি জন্মে না) কারণ গুণজ্ঞানই প্রীতির কারণ £ 
এইরূপ মূব্তিপুজা প্রভৃতি অসৎ কারণ হইতেই আর্ধ্যাবর্তে কোটি কোটি মনুষ্য নিষন্্ 
পুজক ব্যবসায়ী, ভিক্ষুক, অলস এবং পুরুযার্থরহিত হইয়াছে। উহারাই সংসারের 
মুড়তা, মিথ্যা এবং অনেক প্রকার কপটত৷ প্রচারিত করিয়াছে। ( প্রশ্ন ) দেখুন 
"লাটভৈরব” আদি কাশীতে “আরঙ্গজেব বাদশাহ” কে অতি অদ্ভুত বাপার প্রদর্শন 
করাইয়াছিল। যখন মুসলমানগণ উহ্তা ভাঙ্গিতে গেল এবং যখন কামানের গেল৷ 
উহার উপর প্রক্ষেপ করিতে লাগিল তখন বৃহৎ বৃহৎ ভ্রমর ( ভীমরুল ) নির্গত হইয়! 
সমস্ত সৈন্তকে ব্যাকুল করিয়াছিল এবং সৈম্তগণ পলাইয়া যায়। (উত্তর) উহা 
পাষাণের চমৎকারিত্ব নহে । পরস্ত উক্ত স্থলে ভ্রমরের চক্র সংযুক্ত ছিল। উহাদিগের 
স্বভাবই এই যে, উহাদিগকে কেহ উত্যক্ত করিলেই উহারা দং*ন করিতে ধাবমান 
হয়। এতদ্বাতীত দুগ্ধ ধারার যে চমৎকারি ঠা হইয়াছিল উহ! পুজক মহাশয়ের লীল। 
মাত্র। (প্রশ্ন ) দেখুন মহাদেব শ্লেচ্ছকে দর্শন দিবেন না বলিয়া কৃপে ঝাপ দেন এবং 
বেশীমাধৰ নামে এক ব্রাঙ্মণের গৃহে যাইয়া গুপ্তভাবে লুকাইয়া ছিলেন । ইহা কি চমত- 
কার নহে? (উত্তর) আচ্ছা, তাহার শাস্তিরক্ষক কালভৈরব, ও লাটভৈরবাদি ভূতপ্রেত 
গণ এবং গরুড়াদিগণ মুসলমান দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়! কেন নিঃসাধিত করিয়া দিলেন 
না ৪ পুরাণে মহাদেব এবং বিজু সম্বন্ধে লিখিত আছে যে ইহার! ত্রিপুরাম্থর প্রভৃতি 
অনেক অতি ভয়ঙ্কর ছুষ্টদিগকে ভন্ম করিয়। দিয়াছিলেন। তাহ! যদি হইতে পারে 
তবে, তীাহার1 যুসলমান দ্িগকে কেন তন্ম করিলেন না? ইহ! দ্বারা এইরূপ সিদ্ধ 
হইতেছে যে, তুচ্ছ পাষাণ যুদ্ধ করিবার কে? যখন যুদলমানগণ মন্দির এবং মূর্তিসকল 
ভগ্ম করিতে করিতে কাশীর নিকট আসিল তখন. পুজকগণ উক্ত পাষাণের লিঙ্গকে 
কৃপে নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং বেণীমাধব নামক ব্রাহ্মণের গৃহে লুকাইয়! রাৰিয়াছিল । 
কালভৈরবের ভয়ে খন ক্াশীতে যমদূত যাইতে পরে না এবং কালতৈরব যখন প্রলয়- 
কলেও কাশীর নাশ হইতে দেয় না তখন, শ্লেচ্ছদিগের দুূতকে কেন ভয় প্রদর্শন 
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করাইল না এবং নিজ রাজমন্দির কেন নষ্ট হইতে দিল? এ সমস্তই “পোপের” 

মায়া। 

(প্রশ্ন) গয়ায় শ্রাদ্ধ করিলে পিতুলোকের পাপ খণ্ডন হইয়। সেই স্থানের পুণা 
প্রভাবে পিতৃগণ স্বর্গে যান এবং তাহার হস্ত প্রপারণ করিয়া পিগু গ্রহণ করেন এ 
কথাও কি মিথ্যা? (উত্তর) সর্ববথ! মিথ্যা । যদি পিগুপ্রবানের এরূপ প্রভাব হয় 

তাহা হইলে, যখন পিতৃলোকের মুখে পিশু দিবার অভপ্রায়ে যে লক্ষ লক্ষ টাক। 
প্রদত্ত হয় তাহা গয়ালী বেশ্যাগমনাদি পাপকার্ষে ব্যয় করে,সেই পাপপ্রভাবে এঁ গয়ালী- 
গণ কেন খণ্ডিত না হয়? তদ্বতীহ আজকাল পাগাদিগের হস্ত ব্যতীত অগ্ত কাহারও হস্ত 

প্রসারিত হইতে দেখা যায় না । কোন ধূর্ত মৃত্তিকাতে এক গর্ত খনন করিয়া উহার 

মধ্যে একজন মনুষ্যকে রাঁখিয়। দিয়! থাকিবে । পশ্চা উহার মুখের উপর কুশাপিত 
পি প্রদত্ত হইলে উক্ত প্রতারক উহা ভোজন করিয়! থাকিবে! কোন 

নিবুদ্ধি ধনাঢ্য যদি এইক্ূপে কখন প্রতারিত হইয়া থাকেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। 
এইরূপ বৈগ্ভনাথকে রাবণ লইয়া গিয়াছিল ইহাও মিথ্যা কথা । (প্রশ্ন) দেখুন 
কলিকাতায় কালী ও কামাখ্যাদিতে দেবীকে লক্ষ লক্ষ মনুষ্য মানিয়া থাকে । ইহা কি 
চমত্কার নহে ? (উত্তর) কিছুই আশ্চর্য্য নে । নির্বুদ্ধি লোক মেষের তুল্য । মেষ 
যেমন একের পশ্চাৎ অপর চলে এবং কুপে ও খাতে পতিত হয় তথাপি পশ্চাৎপদ 

হইতে পারে না তক্রপ, মুর্খ লোক একের পশ্চা অপরে গমন করতঃ মস্তিপুজারূপ 
ার্তে পতিত হইয়! ছুখ পাইয়া থাকে । (প্রশ্ন ) আচ্ছা এ সকল যাইতে দিউন। 

পরন্থ জগন্নাথ জউর প্রত্যক্ষ বিষয় সকল অতি চমতকার । প্রথমত: কলেবর পরি বর্ত- 

নের সময় সমুদ্রে চন্দন কাষ্ঠ আপনা আপনিই আইসে। চুল্লীর উপর উপধুর্পরি 
সাত হাড়ী রাখিলে উপরের অন্ন প্রথমে পন হয়। আর যদি কেহ উক্ত স্থলে জগন্নাথ 

জিউর প্রসাদ ভোজন না করে তাহা হইলে সে কুষ্ঠরোগাক্রাস্ত হয়। রথ আপন৷ 

আপনিই চলে এবং পাপীর দেবদর্শন হয় না। ইইন্ত্রহ্যন্ন রাজার সময়ে দেবতা সকল 
মন্দির নিন্মাণ করিয়াছিলেন। কলেবর পরিবর্তনের সময় একজন রাঞ্জা, একপ্ন 

পাণ্ডা এবং একজন সূত্রধার ( ছুতার)) মরিয়! যাঁয়। এই সকল চমত্কারকে আপনি 
মিথ্য। বলিতে পারেন না। (উত্তর) একজন ছাদশবর্ধ পর্য্যন্ত জগন্নাথের পৃজ। 
করিয়াছিলেন। তিশি বিরক্ত হইয়া মখুরায় আপিলে আমার সহিত সাক্ষাৎ হয়। 

আমি তাহাকে এই সকল বিষয়ে জিজ্ভাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলেন, এ সকল কথা 
মিধ্য/। কিন্তু বিচার দ্বার। এইন্প নিশ্চদ্প হয় ঘে কলেবর পরিবর্তনের সময় 

হইলে নৌকার উপর চন্দন কাষ্ঠ লইয়া সমুদ্রে প্রক্ষেপ করে এবং উহ! 
লমুদের তরগ্গাথাতে তীরে সংলগ্ন হয় উহ! লইয়া! সুত্রধার (ছুতার) গণ ম্দ্তি 



একাদশ সমুল্লাস। ৩৩৩ 

সকল নিশ্মীণ করে । পাকের সময় দ্বার রুদ্ধ করিয়৷ পাঁচক ব্যতিরেকে নন্ত কাহাকেও 
যাইতে অথব! দেখিতে দেয় না। ভূমির উপর চারিদিকে ছয়টা এবং মধ্যে একটি 

চক্রোকার চূললী নিপ্মাণ করে। হীড়ীর নিচে ভুত মাটী এবং গন্মের লেপ দিয়া 
ছয় চুললীতে তগুল পাক করিয়! উহাদ্দিগের তল! মাঞর্জন করে এবং সেই সময়ে 

মধ্যস্থিত হাড়ীতে তগ্জল প্রক্ষেপ করতঃ ছয় চুল্লীর মুখ লৌহের আবরণ দিয়া আচ্ছাদন 
করে। তখন দর্শনাভিলাষী কোন ধনাঢ্কে আহবান করিয়া প্রদর্শন করায়। উপর- 

কার হাড়ী হইতে পক অন্ন নিঃসারিত করিয়া এবং নীচের হাড়ির অপর তুল বাহির 
করিয়। দেখাইয়া উহাকে বলে যে “হাড়ীর জন্য কিছু রাখিয়া দাও ।” নিবুদ্ধি ধনাঢ্য 

লোক টাকা এবং মোহর রাখে এবং কেহ কেহ মাসিক বৃত্তি স্থির করিয়৷ দেয়। 

শুদ্র ও নীচ লোক মন্দিরে নৈবেঘ্ক আনয়ন করে নৈবেস্ত সমাপ্ত ( অর্থাৎ ) উৎসর্গ 
হইলে উক্ত শুত্র অথব| অন্য কোন নীচ লোক উহা উচ্ছিন্ট করিয়। দেয় এবং পরে কেহ 
টাকা দিয়! হাড়ী ক্রয় করিলে, তাহার গৃহে উপস্থিত করে। দীন গৃহস্থ এবং সাধু 
সজ্জন হইতে শুদ্র এবং অন্থ্যজ পর্যন্ত সকলে এক পড্ক্তিতে বসিয়া একজন অপরকে 

উচ্ছিষ্ট ভোজন করায়। একপড্ক্তি উঠিয়া যাইলে সেই উচ্ছিষ্ট পত্রের উপর অন্য পড় 
ক্তিকে বসাইয়৷ দেয়। এই সকল মহা! অনাচার হইয়া! থাকে । অনেক মনুষ্য উক্ত স্থজে 

যাইয়া! তত্রস্থ উচ্ছিষ্ট ভোজন না করিয়া, স্বহস্তে পাক করতঃ ভোজন করিয়া চলিয়া 
স্সাইসে অথচ তাহাদিগের কোনরূপ কুষ্ঠটাদিরোগ হয় না । উক্ত জগক্লাথপুরীতেও অনেক 

কুষ্ঠরোগাক্রান্ত আছে, উহার প্রতিদিন উচ্ছিষ্ট ভে'জন করিলেও উহাদিগের রোগের 
শাস্তি হয় না। জগন্নাথ সম্বন্ধে বামমাগিগণ ভৈরবীচক্র রচনা করিয়াছে । কারণ 

সুভদ্রা, শ্ীকৃষ্ণ এবং বলদেবের ভগ্মী। উভয় ভ্রাতার মধ্য স্থানে স্ত্রীও মাতৃ স্থলে 

উহাকে বসাইয়াছে ! ভৈরবীচক্র না হইলে এরূপ কখন হইত না। রথের চক্রে শিল্প 

কৌশল আছে । যখন উহা! “সোজ। ঘুরাইতে” থাকে এবং উহা .ঘুর্ণীয়মান হয় তখন, 

রথ চলে । যখন মেলার (যাত্রার ) মধ্য স্থলে রথ উপস্থিত হয় তখন, উক্ত যন্ত্র উল্ট। 

ঘোরাইয়। দিলে রথ স্থির হইয়! যায়। তখন পুজারীগণ চিত্কার করিয়া বলে “দান 

দাও, পুণ্য কর তাহা হইলে জগন্নাথ প্রসন্ন হইয়! নিজ রথ চালাইবেন এবং 

তোমাদিগের ধশ্ম-রক্ষা হইবে ।” যতক্ষণ “ভেট” ( প্জা সামগ্রী) মাসিতে থাকে 

ততক্ষণ এইরূপে চীতকার করে। সামগ্রী দান শেষ হইলে একজন ব্রজবাসী উত্তম বস্ত্র 

পরিধান করিয়া ও শালাদিতে আচ্ছাদিত হইয়৷ অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়৷ কৃতাঞ্জলিপুচে 

স্তুতি. করে যে “হে জগন্নাথ স্বামিন! আপনি কৃপা করিয়। রথ চালন! করতঃ আমাদিগের 

ধর্ম রক্ষা করুন।৮ এইরূপ বলিয়। সাষ্টাঙ্গে দগ্ডবত প্রণাম করিয়া রথের উপর উত্থিত 

হয় । সেই সময়ে যন্ত্র সোক্গ! ঘোরাইয়া দেয় এবং জয় জয় শব্দে সহজতর সহজ 
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মনুষ্য রজ্ছু আকর্ষণ করে: আর রথ চলিতে থাকে । যখন বু লোকে দর্শন করিতে 
যায়, তখন মন্দির অতিশয় বিশাল হইলেও উহাতে দিনেও অন্ধকার দৃষ্ট হয় এবং 
ছ্বাপ জ্বালিতে হয়। পূর্বেবাক্ত যুত্তি সকলের সম্মুখে আকর্ষণ করিয়৷ রাখিবার 
উপযুক্ত ছুই পার্থে ই পর্দা আছে। পুজক পাণ্ড। ভিতরে দণ্ডায়মান থাকে । যখন এক 

পার্বস্থ কেহ “পর্দা” টানিলেই মুপ্তি সত্বর পার্দার পশ্চা হওযায় অদৃশ্য হয়, তখন পাণগা 
সকল এবং পজক চীৎকার করিয়া বলে যে তুমি “পুজাসামগ্রী” রাখ, তোমার পাপ 

খণ্ডন হইয়া যাইবে এবং দর্শন পাইবে । অতএব শীঘ্র রাখ” ইত্যাদি । নিবুদ্ধ লোক 

ধুর্তঁর হস্তে পড়িয়া ধন নাশ করে এবং তাহার পরই অপরে ততক্ষণাৎ “পর্দা” 
ভাকর্ষণ করে এবং তখনই মুত্তির দর্শন হয় । সেই সময়ে জয় জয় শব্ষের কোলাহলে 
প্রসণ হইয়া! ধাক্কা খাইতে খাইতে তিরস্কৃত হইয়া! চলিয়া আইসে। ইন্দ্রছ্ান্স রাজার 
কুলোৎপন্ন লোক অগ্তাপি কলিকাতায় আছেন। তিনি ধনাচ্য রাজ এবং দেবীর 

উপাসক ছিলেন। তিনি লক্ষ লক্ষ টাক! ব্যয় করিয়া এই মন্দির নিশ্মীণ 

করিয়াছিলেন । তাহার উদ্দেশ্ট এই ছিল যে,আধ্যাবত্ত দেশের ভোজন সম্বন্ধীয় গোলযোগ 

এইরূপে ত্যাগ করাইবেন কিন্তু, এই সকল মূর্খ কবে ত্যাগ করিতে পারিবে? 
কাহাকেও যদি দেব মানিতে হয়, তবে যে শিল্পকারগণ মন্দির নিম্মাণ করিয়াছিল 

তাহাদদিগকেই মানিতে হয়। কলেবর পরিবর্তের সময় রাজা, পাণ্ড। এবং সূত্রধর 
ঘরে না পরস্ত, এই তিন উক্ত স্থলে প্রধান ভাবে বিষ্ভমান থাকে । উহাদিগের মধ্যে কোন 
সময়ে এ তিন জন বোধ হয় ইতর লোকদ্িগকে দুঃখ দিয়া থাকিবে! উক্ত সময়ে 

অথাৎ কলেবর পরিবর্তনের সময়ে যখন এই তিনঞ্জন উপস্থিত থাকে তখন, মুর্তির, 
শূন্য ( ফীপা) হৃদয়ের ভিতর স্বর্ণের সম্পুটে যে শালগ্রাম রক্ষিত থাকে এবং 
প্রতিদিন যাহার চরণাম্ৃত প্রস্তুত হয়, রাত্রিতে আরতির পর শয়নকালে দুষ্ট লোক 
সকল একমত হইয়! সেই শালগ্রামকে বিষের পত্রে জড়াইয়া রাখিয়া থাকিবে এবং 

উহা। ধৌত করিয়া উক্ত তিন জনকে পান করাইয়া দেওয়াতে উহার। মরিয়া গিয়! 

থাকিবে । উহারা এইরূপে মরিলে ভোজনভট্টগণ প্রচার করিয়। দিয়! থাকিবে যে, 

প্জগন্লাথ আপনার শরীর পরিবর্তনের সময় এই তিন ভক্তকে সমভিব্যাহারে 

লইয়! গিয়াছেন |” পরের ধন প্রঙারণ! করিয়া লইবার জগ্ এইরূপ অনেক মিথ্যা 

কথ! প্রচারিত হইয়া থাকে । ূ 

_.. (প্রশ্ন) গঙ্গোত্তরীর জলসেকের সময় রামেশরলিঙ্গ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহাও 

কি মিথ্য। কথা? (উত্তর) মিথ্যা । কারণ উক্ত মন্দিরেও দিনে অঙ্গকার থাকে 
এবং রাত্রিদিন দ্বীপ জলিতে :থাকে । যখন জল ত্বার! প্রক্ষিগ্ত হয় তখন, বিদ্যুতের 

স্যায় দীপের প্রতিবিদ্ব দীপ্ডি পায়, আর কিছুই হয় না। পাষাণ রৃদ্ধিও পায় না, 
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হাসও হয় না। উহা যেরূপ তন্রপই থাকে । এইরূপ লীলা প্রগার করিয়া নিরুদ্ধি হত- 
ভাগা লোকদ্দিগকে প্রতারণ। করে । ( প্রশ্ন) রামচন্দ্র রামেশখ্বরকে স্থাপন করিয়াছিশেন 

যদি মুর্তিপূজ। বেদবিরুদ্ধ হইত তাহা হইলে, রামচন্দ্র কেন মূর্তি স্থাপন করিবেন এবং 
মহাত্মা বাল্সিকী রামায়ণেইবা কেন ইহা লিখিবেন ? (উত্তর) রামচন্দ্রের সময়ে উক্ত লিঙ্গ 

বা মন্দিরের নামও চিত্র ছিল না। ওুবে এই পর্যন্ত সত্য যে দক্ষিণ দেশস্থ রাম নামক 

কোন রাজা এই মন্দির নিন্মাণ করিয়া লিঙ্গের নাম রামেশ্বর রাখিযাছিলেন । যখন 

রামচন্দ্র সীতাকে লইয়! হনুমান আদির সহিত লঙ্গ। হইতে যাত্রা করতঃ আকাশ মার্গে 

বিমানের উপর বসিয়া অযোধ্যাভিমুখে আসিতেছিলেন তখন, তিনি সীতাকে 
বলিলেন যেঃ-. 

অত্র পুর্বং মহাদেবঃ প্রসাদমকরোদ্ধিভূঃ । 
সেতুবন্ধ ইতিখ্যাতম্ ॥ বালীকি রাৎ। 

লঙ্কাকাৎ সর্গ ১২৫। গ্লোকঃ ২০। 

হে সীতে! তোমার বিয়োগে ব্যাকুল হইয়। আমি পর্যটন করিতে ছিলাম, এই 

স্থানে চাতুণ্মাস্ত করিয়াছিলাম এবং পরমেশ্থরের উপাসনা ও ধ্যান করিতাম। যিনি 
সর্ধবত্রবিভূ (ব্যাপক ) দেবতাদিগের ও দেবতা ( মহাদেব) পরমাত্ম। হয়েন তীাহারই, 

কপায় আমি সমস্ত সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলাম । আর দেখ আমি এই সেতুবন্ধন করিয়া 
লঙ্কায় আগমন করতঃ রাবণকে বিনাশ করিয়াছি এবং তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি। 

এতদ্যতীত বাল্সীকি এ বিষয়ে আর কিছুই লিখেন নাই। 

(প্রঃ) “রঙ্গ হৈ কালিয়াকন্ত কো । 
জিসনে হুক্কা পিলায়া সন্ত কো ॥” 

দক্ষিণে এক কালিয়াকান্তের মুর্তি আছে। যিনি অগ্ভাপি হুকায় তামাকু সেবন 
করেন। যদি মুর্তি পূজা মিথ্যা! হয়, তাহা হইলে এই চমতকারিতও মিথ্যা হইয়! যায় । 

(উত্তর) এ সকল মিথ্যা । এ সকল কেবল “পোপের লীলা” । উল্ত মূর্তির মুখ "ফাপ।” 
হইবে। উহার ছিদ্র পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং সেই স্থল হইতে প্রাচ*ঈরের অপর 

দিকে মন্য গুহে নল সংলগ্ন থাকিবে। যখন পুজক হুক্কা প্রস্তত করিয়া ও মুখে 
নল লাগাইয়। প্পর্দা” নিক্ষেপ করতঃ বহির্গত হয় তখন, পশ্চাদ্বত্ী লোক মুখের দ্বারা! 

আকর্ষণ করিয়া থাকে এবপ হইবে । সুতরাং হুক্কা গড়গড় শব্দে ডাকিতে থাকে। 
মুস্তির নাকে এব* মুখেও ছিদ্র আছে । বখন পশ্চাৎ হইতে কেহ ফুকার দেয়, তখন উক্ত 
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নাক ও মুখ দিয়া ধুম নির্গত হইয়া থাকে এরূপ হইবে । এই সময়ে পূজারীগণ অনেক 
ষুঢ় লোকের ধনাদি পদার্থ লন করিয়া উহাদিগকে নিঃস্ব করিয়! দেয় । 

( প্রগ্ন) দেখুন ; ডাকোর জীর মুর্তি দ্বারিক। হইতে তক্তের সহিত চলিয়া আসিয়া- 
ছিলেন । এক সওয়া রতি মাত্র স্বর্ণ দ্বার! বহু মণ ভারি যুত্তি ওজনে সমান হয়। 
ইহা, কি চমংকার নহে? (উত্তর) না। উক্ত ভক্ত মুত্তিকে অপহরণ করিয় লইয়৷ 

গিয়া থাকিবেক । কোন সিদ্ধিখোর উক্তন্ধপ ১০ রতি স্থবর্ণের তুলনা লইয়! এক 

জাষাড়ে গল্প রচন। করিয়া থাঁকিবেক । 

(প্রপ্ন) দেখুন ; সোমনাথজী পৃথিবীর উপরে শৃন্যে থাকতেন; ইহ! অতি চমত্কার 

ধ্যযপার। ইহাও কি মিথ্যা কথ! ? (উত্তর) হা মিথ্যা । আরবণ কর; উপরে এবং নিন্ে 

চুক প্রস্তর স্থাপিত থাকাতে উহার আাকর্ষণে উক্ত মুর্তি মধ্যস্থলে বিরাজমান ছিল। 
যখন “মহম্মদ গজ.নী” আসিয়! যুদ্ধ করিল তখন, এতাদৃশ চমত্কার ব্যাপার হইল যে 
উত্ত মন্দির ভগ্ন হইল এবং পুঞ্গক ও তক্তদিগের অতিশয় ছুর্দশ! ঘটিল এবং দশ সহস্র 
সৈন্যের সমক্ষে রাজার লক্ষ লক্ষ সৈন্ত পলায়ন করিল। ”পোপ” রূপী পুঙ্ক পুঞ্জ।, পুর- 
শ্চরণ স্ভতি ও প্রার্থনা করিল যে “হে মহাদেব ! আপনি এই ফ্রেচ্ছদ্দিগকে বিনাশ করিয়! 
আমাদিগকে রক্ষা করুন” এবং আপনার শিষ্য রাজাকে বুঝাইয়া দিল যে, “আপনি 

নিশ্চিন্ত থাকুন, মহাদেব ভৈরব অথবা বীরতদ্রকে প্রেরণ করিবেন এবং তীহার! 
শ্নেচ্ছুদিগকে বিনাশ অথব! অন্ধ করিয়! দিবেন; এক্ষণে ও আমাদিগের দেবতা 

প্রদিন্ধ জাগ্রত আছেন; হনুনান ছুর্গ। এবং তৈরব স্বপ্ন দিয়াছেন যে তাহার! সকল 
কাধ্য সম্পন্ন করিবেন” ইত্যাদি । হতভাগা নিবুদ্ধি রাজা এবং ক্ষত্রিয়গণ “পোপের 

প্রতারণায় ভুলিয়া গিয়া! নিশ্চেষ্ট রহল। কত জ্যোতির্ব্বিন “পোপ” সকল বলিল থে 

এক্ষণে তোমার আক্রমণের মুহূর্ত । সময় ) হয় নাই কেহ বলিল এক্ষণে “অষ্টম চন্দ্রমা” 
অপরে সম্মুখে যোগিনী প্রদর্শন করিল । ইত্যাদি প্রতারণায় মুগ্ধ হইয়। সকলে নিশ্চেষ্ট 
রহিল। এই সময়ে শ্লেচ্ছদিগের সৈন্য আসিয়। চারিদিক অবরোধ করিলে দুর্দশাগ্রস্ত 

হইয়া সকলে পলায়ন করিল । পোপ পৃজক এবং উহাদিগের শিষ্যসকল ধৃত হইয়াছিল । 

পুজকগণ কৃতাঞ্লি পুর্ববক বলিল যে তিন কোটি টাক! গ্রহণ কর, মন্দির ও মুত্তি ভগ্ন 
করিও না। মুসলমান বলিল যে আমরা “বুৎপরম্ত” অর্থাৎ মূর্তিপুজক নহি, কিন্তু 
আমর “বুণিকন্” অর্থাৎ মূর্তিভগ্রক। উহারা ততক্ষণাণ্ড যাইয়া! মন্দির ভাঙ্গিয়া 

দিল এবং উপরের ছাদ ভঙ্গ হওয়াতে চুম্বক প্রস্তর পৃথক হওয়ায় মূর্তি পতিত হইল । 
বখন সুর্তিকেও ভগ্ন করিল, তখন শুন! যায় যে অধ্টাদশ কোটি টাক। মূল্যের রত্ব তম্মধ্য 
হইতে বাহির হয়। তখন, পুজক এবং “পোপদিগের উপর বেত্রাঘাত করাতে তাহারা 
রোদন করিতে আরম্ভ করিল। উহ্াদিগকে প্রহার করায় ধনাগার দেখাইয়৷ দিতে 
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বল্লাতে উহার! দেখাইয়! দ্িল। তখন সমস্ত ধনাগার লুঠ করিয়া পোপ এবং ভাতার 
শিষ্যদিগকে “গোলাম” এবং অবৈতনিক দাস করিয়া ময়দা পিশিতে, ঘাস কাটিতে 
ষলমৃত্রাদি পরিষ্কার করিতে এবং ছোল। খাইতে দিল। হায়! কেন প্রস্তর পূজা 
করিয়া সর্বনাশ প্রাণ্ড হইল। পরমেশ্বরকে কেন ভক্তি করিল না? তাহা হইলে, 

শ্রেচ্ছদিগের দৃর্ উত্পপাটিত করিতে পারিত এবং আপনাদিগের ও বিজয় হইত। যাবতীয্ 

যুর্তি আছে, তাহার্দিগের স্থানে যদি শূর ও বীরদিগকে পুঞ্জা করিহ তাহা হইলেও» 
“তক পরিমাণে রক্ষা হইত £ পুত্তকগণ পাষাণের উপর এতাদৃশ তক্তি করিল, কিন্তু 
একটা মুর্তিও শত্রদ্িগের মস্তকে আঘাত করিতে পাঁরিল ন।। যদি মূর্তির সদৃশ 

কোন শুরবীরকে সেবা করিত তাহা! হইলে, সেই বীর আপনার সেবক দিগকে যথাসাধ্য 

রক্ষা! করিয়া উক্ত শক্রদিগকে বিনাশ করিতেন। 
॥ ( প্রশ্ন) দ্বারিকার রণছোড়জী যিনি “নরসীমহতার”, নিকট হৃণ্তী পাঠাইয়া দিয়। 

তাহার সমস্ত খখণ পরিশোধ করিয়াছিলেন ইত্যাদি কথা কি মিথ]? (উত্তর) 

কোন ধনাঢ্য বণিক এই ধন দিয়া থাঁকিবেক এবং কেহ মিথ্যা করিয়। তাহার নাম লোপ 

করিয়া প্রচার করিয়াছিল যে ধন শ্রীকৃষ্ণ প্রেরণ করিয়াছেন। যখন সম্বৎ ১৯১৪ 
ৰতসরে ইংরেজগণ কামান দ্বারা মন্দির মূর্তি উড়াইয়৷ দিয়াছিল তখন মূর্তি কোথায় 

ছিল? প্রত্যুত বঘের (এক প্রকার জাতি ) লোকেরাই বীরতার সহিত যুদ্ধ করিয়া 
শত্রগণকে নাশ করে কিন্ত মুর্তি এক মক্ষিকার চরণও ভাঙজ্গিতে পারে নাই। যদি 
জবীকষ্েের সদৃশ কেহ বীর থাকিত তাহা! হইলে উহাদ্দিগকে প্রহার করিয়! তাড়াইয়া 
দিত। আচ্ছা বল দেখি যখন রক্ষকই প্রহ্হত হয় তখন, তাহার শরণাগত লোক সকল 

কেন না প্রহ্ৃত হইবে ? 

(প্রশ্ন ) জালামুখী এক প্রত্যক্ষ্য দেবী। ইনি সকল বস্তুই ভোজন করেন 
এবং “প্রসাদ্দের” জগ্য সামগ্রী দিলে অদ্ধোক ভোজন করেন এবং অদ্ধেক ত্যাগ করেন | 
মুসলমান বাদসাহ উহার উপর জলের প্রবাহ নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং লৌহের 

আবরণ উহ্ভার উপর আচ্ছাদন করিয়। দিয়াছিল, তথাপি উহার শিখ নিবর্ধাপিত, 
অব! প্রতিরুদ্ধ হয় নাই । এইরূপ হিঙ্গলাজ পর্বতের শিখরে অদ্ধরাত্রতে বাহনের 

উপর দর্শন দেন ও পর্ববতে গর্জন শ্রুত হয়। চন্দ্রকুপে শব্দ হয় এবং তথায় যোনি যন্ত্র 

দিয়! নির্গত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। কেহ “ঠুমরা* (বীজবিশেষ ) বাঁধিলে সে পূর্ণ 
মহাপুরুষ হয়। হিশ্রলাজ দেখিয়া না আাসিলে অসম্পূর্ণ (অর্ধেক ) মহাপুরুষ কথিত 

হ়্। এ সকল কথ! কি বিশ্বাস যোগা নহে? (উত্তর) না। জ্বালামুখী কেবল 

পব্ধত হইতে নির্গত অগ্রিশিখা মাত্র । উহ্ভাতে “পোপের বিচিত্র লীল! আছে । 

অগ্মর উপর উত্তপড ক'রলে ঘ্বৃতপুর্ণ হাতাতে যেরূপ অগ্নি উৎপন্ন হয় এবং পৃথক্ করিলে 
|. 2০ 
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অথবা ফুৎকার দিলে উহা! যেরূপ নির্ধাপিত হয়, উক্ত স্থলেও তন্্রপ হয়। চুল্লির 
অগ্রিশিখায় যেমন যাহাই নিক্ষিপ্ত হয় তাহাই ওস্মীস্ূত হয়, এবং বনে অথবা গৃহে 
অগ্রি লাগিলে যেমন সকলই অগ্নিদগ্ধ হুয় তত্রপ উহার কি প্রভেদ আছে? হিঙ্গলাজে 
এক মন্দির, এক কুণ্ড এবং ইতস্তত্তঃ নল রচনা ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। কেহ 
বাহনের উপর দৃষ্ট হয় না। যাহা কিছু হয় উহ! পৃঙ্ঘকদিগের লীল৷ ব্যতিরেকে আর 
কিছুহ নহে ! জলের এবং কর্দমের একটি কুণ্ড রচিত আছে। উহার নিম্ন হইতে 
বুদ ধুদ্ উ্খত হয় এবং মূর্খ লোক উহাকে যাত্রার সকল লক্ষণ বলিয়। বিশ্বাস করে। 

পুজজকগণ ধন হরণের জন্ট যোনিস্ত্র রচনা করিয়াছে । £মরা নামক বীজ বন্ধন 
করাও এক প্রকার পোপ লাল।। উহ দ্বার যদ্দি কেহ মহাপুরুষ হয় তাহা হইলে 
এক পশুর উপর উক্ত বাঁজের বোঝ! চাপাইলে সেও কি মহাপুরুষ হইয়। যাইবে? 
তি উত্তম ধশ্মযুক্ত পুরুতার্ দ্বারাই লোকে মহাপুরুষ হুইয়। থাকে । 

(প্রশ্ন) অম্বতসারের দীর্থিক৷ অমৃতরূপ ; মুরেঠীর ফল অপ্ধেক মি; একটা 
প্রাচীর নত হয় অথচ পতিত হয় না) রেবালসরে ক্ষুদ্র ভেল। পার হইয়৷ বায়; অমর- 

নাথে লিঙ্গ আপনা আপনিই নিশ্মিত হয়; হিমালয় হইতে একজোড়া পারাবত 

আসিয়া সকলকে দর্শন দিয়! চলিয়া যায়; এই সকল কি বিশ্বাসের যোগ্য নহে ? 

€ উত্তর ) নহে। উক্ত দীর্থিকার কেত্রল নাম মাত্র অমতসর । যখন এ স্থানে বন ছিল 
তখন উহার জল বোধ হয় ভাল থাকিবে এবং সেইজন্য উহার নাম অস্বতসর রাখ হুইয়। 

ছিল। বদি অস্ত হইত তাহা হইলে পুরাণ বিশ্বাসী লোক কেহই মরিত ন!। প্রাগীরের 

এরূপ রচন! থাকিবে যে নত হয় অথচ পতিত হয় না! যণ্ঠিমধূর ফলে হয় ত কমলের 

আরোপ হইবে অথব। ইহা। মিথ্য। গল্প হইবে । রেবালসরে ক্ষুদ্র ভেলা পার হইবার 
সম্বন্ধে কোনরূপ কারুগিরী থাকিবে । অমরনাথে বরফের পাহাড় প্রপ্তত হয়, স্থৃতরাং 

জল জমিয়া ক্ষুদ্র ২ লিঙ্গ রচিত হইবে ইহা! কোন্ আশ্চর্য) কথা ? পারাবতের জোড়! 

পালিত হইতে পারে যাহা লোকে পাহাড় হইতে ছাড়িয়। দেয় এবং উহ! প্রদর্শন 

করাইয়! পুজারীগণ ধন হরণ করে । 
(প্রশ্ন) হরিদ্বার স্বর্গের দ্বার; মহাদেবের জলকুণ্ডে ন্নান করিলে পাপ খণ্ডন হয়; 

( পার্খস্থ ) তপোবনে অবস্থান করিলে ওপস্বী হয়। দেবপ্রয়াগ, গঙ্গোত্তরীতে গোমুৰ 

উত্তর কাশীতে গুপ্ত কাশী, এই সকল স্থানে ত্রিযুগী নারায়ণের দর্শন হয়। কেদার 

এবং বন্ত্রিনাথের ছয়মাস যাবত মনুষ্য এবং ছয় মাস যাবৎ দেবগণ পুজা করেন। 

নেপালের পশুপতিতে মহাদেবের মুখ আছে; কেদারে নিতম্ব; তুঙগনাথে জানু এবং 
আমরনাথে চরণ আছে। ইহাদ্িগের দর্শন ও স্পর্শন এবং সেই সেই স্থানে স্নান করিলে 

স্ুক্তি হয়। ক্টদোর এবং বন্্রী হইতে ন্বর্গ যাইতে ইচ্ছ। করিলে যাইতে পারে । এই সকল 
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বিষয় কিরূপ? (উত্তর) হরিঘারের উত্তরে পাহাড়ে যাইবার এক মার্গ আর্ত 

হইয়াছে । ল্লানের জন্য কুণ্ডের সোপান নিশ্দিত আছে উহাকে হরপীঠ বলে। যদি 

সত্য জিজ্ঞাসা কর তবে উহ1 হরপীঠ ন1! হইয়া হাড়পিঠ হইয়াঙ্ছে। কারণ দেশ 

দেশাস্তর হইতে মৃতলোকের অস্থি এ স্থানে প্রক্ষিপ্ত হয়। ভোগ বাতিরেকে পাপ 

কখন কৃত্রাপি দূরীভূত অথবা খণ্ডিত হয় না। “তপোবন” যখন ছিল তখন ছিল” 
এক্ষণে উহা ভিক্ষুক বন হইয়া আছে । তপোবনে যাইলে অথবা অবস্থান করিলে তপস্যা! 

হয় না; তপস্যার অনুষ্ঠান করিলেই তপস্বী ছয়। কারণ এক্ষণে উল্তস্থানে অনেক 

মিথ্যাবাদী দোকানদার জুটিয়াছে। *হিমবতঃ প্রভবতি গলা” পর্বতের উপর হইতে 

জল পতিত হইতেছে । ধনাপহারকেরা! গোমুখের আকার নিশ্মাণ করিয়া থাকিবে 

এবং উক্ত পর্বত “পোপের” স্বর্গ মাত্র । উত্তরকাশী প্রভৃতি স্থান ধ্যানীদিগের পক্ষে 

উত্তম বটে কিন্তু দোকানদারদিগের পক্ষে উহা কেবল দোকানদারীর ক্ষেত্র মাত্র | 

দেবপ্রয়াগ কেবল পৌরাণিক গল্পের লাল! মাত্র অর্থাগড উক্ত স্থানে অলকনন্দা এবং গঙ্গ! 

মিলিত হইয়াছে ও সেই জন্য দেবগণ তথায় বাস করেন ইত্যাদি মিথ্যা গল্প না করিলে 

কে সে স্থানে যাইবে? এবং কেইব! অর্থ প্রদান করিবে? গুপ্তুকাশী গুপ্ত কাশী নহে 

বরং প্রসিদ্ধ কাশী । তিনযুগ যাব অবশ্য উক্ত প্রবাহ দৃষ্ট হয় না পরন্থ “পোপ' দ্িগের 

দশ অথবা বিংশ যাবৎ দৃষ্ট হইয়। থাকিবে । সন্গ্যাসীদিগের এবং পাসিদিগের যেরূপ সর্ব্ব- 

দলাই অগ্নি প্রজ্ভ্বলিত থাকে, তপ্তকুণ্ডেও তদ্রপ পাহাড়ের ভিতর উত্তাপ বিষ্ভমান থাকে ॥ 

উহা হইতে জল উত্তপ্ত হইয়া নির্গত হয়। উহার পার্বদত্তী অপর একটি কুণ্ডে 
উপরের জল আইসে। সে স্থানে পর্বেবাক্ত স্থান হইতে উত্তাপ আইসে না বলিয়া 

তত্রস্থ জুল শীভল। কেদার পর্বতের ভূমি অতিশয় সুন্দর কিন্তু সে স্থানে প্জক এবং 

উহাদিগের শিষ্যসকল এক দৃঢ় প্রস্তরের উপর মন্দির নিশ্মাণ করিয়া রাখিয়াছে | 
সেই স্থানে মোহস্ত ও পজক সকল পিবুদ্ধি ধনীদিগের ধন গ্রহণ করিয়া বিষয়ানন্দ্ 
ভোগ করে । বদ্রীনারায়ণেও তদ্রুপ অনেক প্রতারক উপবিষ্ট আছে। “রাবল” জী 
তথাকার মুখ্য | তিনি এক স্ত্রী ত্যাগ করিয়! অনেক আ্ত্রী লইয়া বসিয়। আছেন । 

এক মন্দির এবং উহাতে এক পঞ্ষমুবী যুর্তির নাম পশুপতি রাখা হইয়াছে । যখন কেহ 

জিজ্ঞাস! করিবার লোক থাকে না তখনই এই সকল লীলা বলবতীী হয়, পরম্থু তীর্থের 

লোক যেরূপ ধূর্ত এবং ধনাপহারক হয় তজ্রপ পার্ববতীয় 'লোক হয় না। উক্ত স্থলের 
ভূমি অতি রমণীয় এবং পবিত্র । (প্রশ্ন ) বিন্ধ্যাচলের বিন্বেশ্বরী অস্টভূজ কাল্ট প্রত্য ক্ষ 
এবং সত্য । বিশ্ধ্শ্বরী তিন সময়ে তিন প্রকার রূপ পরিবর্তিত করেন ! তাহার সীমা র 

মধ্যে একটিও মক্ষিকা থাকে ন!। প্রয়াগ তীর্থের রাজা ; তথায় শিরোমুণ্ডুন করিলে 

এলিদ্ধি হয় এবং গঙ্গাবসুনাৰ সঙ্গমে স্নান করিলে বাঞ্ছ। পুর্ণ হয়। এইরূপ অযোধ্যা 
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কয়েকবার উড়িয়া সমস্তঅধিবাসীদিগের সহিত স্বর্গে চলিয়৷ গিয়াছিল। মধুর! লকল 
তীর্থের শ্রেষ্ঠ । বৃন্দাবন লীলাম্থান। অত্যন্ত সৌভাগ্য থাকিলেই গোবদ্ধন ও ব্রহ্গ 
যাত্রা হই! থাকে। সূর্যগ্রহণ সময়ে কুরুক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ লোকের মেলা হয়। 
এ সকল কথাও কি মিথা1? (উত্তর) প্রতাক্ষ তো এইমাত্র হয় যে তিনি মুর্তি দৃষট 
হয় এবং তিনিই পাষাণের যুর্ত। -তিন সময়ে ভিনপ্রকার কপ হইবার কারণ কেবল 
পৃজক দিগের বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করাইবার বিষয়ে চতুরতা মাত্র। আর আমি 
স্বচক্ষে তথায় সহত্্ সহত্ম এবং লক্ষ লক্ষ মক্ষিক! দেখিয়াছি। প্রয়াগের কোন নাপিত 

শ্লোক রচয়িতা ছিল অথবা “পোপ” মহাশয়কে কিছু ধন দিয়া মুগ্ডনের মাহাত্ম্য প্রচার 
করিয়াছে অথবা করাইয়াছে। প্রয়াগে স্নান করিয়া যদি লোকে স্বর্গ যায় তবে কেন 

খুহে ফিরিয়া আইলে? স্বর্গে যাইতে কাহাকেও দেখা যায় না পরম্থ সকলেই গৃহে 
প্রত্যাগমন করে । অথবা যদি কেহ উক্ত স্থলে নিমগ্ন হইয়! মৃত্য প্রাপ্ত হয়, তাহ! 
হইলে উহার জীবও আকাশে বায়র সহিত বিচরণ করতঃ জন্মগ্রহণ করে এরূপ হইতে 
পারে । ধনগ্রাহকেরাই ইহার তীর্থরাজ নাম রাখিয়াছে। জড়ে রাজ! ও প্রজ্জার ভাব 

কদদাপি হইতে পারে না। ইহা অতিশয় অসস্তব কথা যে, অষোধ্যানগর অধিবাসীগণ 

ও কুকুর, গর্দাভ, মেথর, চামার এবং মলস্থান সমূহের সহিত তিনবার স্বর্গে গিয়াছিল' 
ইহা স্বর্গে কখন যায় নাই, প্রহ্যত সেইস্থলেই আছে, পরস্থ “পোপ” মহাশয়ের মুখের 
গল্লে কেবল অযোধ্যা স্বর্গে উড়িয়া গিয়াছিল। উক্ত শব্দরূপ গল্প কেবল উড়িয়া বিচরণ 

করে। এইরূপ নৈমিষারপ্যার্দিও উহাদিগের লীলা! জানিতে হইবে৷ “মধুর! তিন লোক 

অপেক্ষা পবিত্র” নহে পরম্ উক্ত স্থলে অত্যন্ত লীলাধারী তিন প্রকার প্রাণী আছে এব" 

'তাহাদিগের জন্য জলে স্থলে এবং অন্তরশক্ষে কাহারও স্থখলাভ হওয়া কঠিন হয়। প্রথ- 

মতঃ “চৌবে” ; কেহ স্নান করিতে যাইলে আপনার কর লইবার জগ্য দণ্ডায়মান 
থাকিয়। বলিতে থাকে “যজমান ! টাক। দাও; সিদ্ধি, মরিচ এবং মিষ্ট ভোজন করিব, 
পান করিব আর যন্তরমানের জয় জয় মনে করিব” ইত্যাদি । দ্বিতীয় জলে কচ্ছপ 

ইহার! দংশন করে এবং ইহাদিগের জন্য ঘাটে স্নান কর! কঠিন হয়। তৃতীয় আকাশে 

রক্তমুখ কপিগণ, ইহারা পাগড়ী, টুপী, গহন! এবং জুতাও ছাড়ে না, দংশন করে, 
ধাকা দেয় এবং ফেলিয়া দেয়। এই তিনই “পোপের” শিষ্যদিগের পুর্জনীয় পরস্ত 
ছোলা আদি অন্ন দ্বার! 'কচ্ছপের, ছোল! এবং গুড় ত্বার। কপিগণকে এবং দক্ষিণা ও 

পেড়া জ্বার৷ চৌবেকে উচ্াাদিগের সেবকের! সেব। করে । বৃন্দাবন যখন ছিল তখন ছিল 
এক্ষণে উহ্থা বেশ্যাবনব হইয়াছে । এখানে যুবক যুবতী, গুরু ও শিষ্যদিগেরই লীলা 

বিস্তৃচ রহিয়াছে! এইরূপই গোবধ্নে দীপমালিকার মেলার এবং ব্রযাত্রায়ও পোপ! 

' 'দিগের সুবিধা হইয়। থাকে । কুরুক্ষেত্র তঙ্জগপ জীবিকারই লীলা বুঝিয়া লও ৷ ইহা দিগের 
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মধ্যে কেহ ধাশ্মিক ও পরোপকারী পুরুষ হইলে এই সকল পোপলীলা হইতে পৃথক্ 
হইয়া যায়। (প্রশ্ন) এই মূর্তিপৃ*1 এবং তীর্থ সনাতন কাল হইতে চলিয়৷ আসিহেছে, 
কিরূপে মিথ্যা করিতে পারেন? (উত্তর) তোমর! সনাতন কাহাকে বল? যদি 
চিরকাল হইতে চলিয়া আলাকে সনাতন বল এবং উক্ত লীল! যদি চিরকাল হইতে 

চলিয়া আ'সত তাহা হইলে দ এবং ব্রাহ্মণাদি ধষিকৃত পুস্তক সমূহে কেন উল্ত 
লীলার উল্লেখ নাই ? আড়াই অথব! তিন সহ্ত্র বহসরের এ দিকে বামমাণ এবং জৈন- 
গণ হইতে মুর্তি পুজ৷ চলিয়া আমিতেছে । উহ! প্রথমে আর্ধ্যাবর্তে ছিল ন!। এবং তীর্ঘও 

ছিল না৷ খন জৈনগণ গিরনার, পালিটানা, শিখর শত্রপ্রয় এবং আবু সাদি তার্থ নিন্মাণ 

করিল তখনই এই সকল লোকও তদনুসারে তা নিম্মাণ করিতে লাগিল । যদ্দি কেহ 
ইঙ্ার আরম্ভ বিষয় পরীক্ষা! করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে পাণ্ডাদ্দিগের অতাস্তু 

পুরাতন পুস্তক এবং তাঅের পত্রাদি দেখিলে নিশ্চয় হইবে যে এই সকল তীর্থ পাঁচ- 

শত অথবা এক সহত্র বংসরের মধ্যে রচিত হইথাছে কাহারও নিকট হইতে সহত্র 

বৎসরের পৃর্ব্বের লেখা বাহির কর! যায় নাঃ ইহাতেই ইহার আধুনিকতা প্রমাণিত 
হইতেছে । (প্রশ্ন) যে ষে তীর্থের নাম অথব! মাহাত্্য আছে যেমন “অন্যক্ষেত্রে 

কতং পাপং কাশীক্ষেত্রে বিনশ্টতি” ইত্যাদি কথা আছে উহা! সত্য অথবা মিথ্যা ? 

(উত্তর ) না। কারণ যদি পাপ খণ্ডন হইত তাহ! হইলে, দরিদ্রদিগের ধন ও রাজপাঠ 
হইত এবং অন্ধের চক্ষু লাভ হইত এবং কুষ্ঠাদি রোগাক্রান্তদগের কুষ্ঠাদি রোগ দূরীভূত 
হইত; কিন্তু তাহা হয় না। ম্ৃতরাং কাহারও পাপ বা পুণ্যের খগুন হয় ন। 

( প্রশ্ন ) ৮ 

গঙগ। গঙ্গেতি যো ক্রয়ান্ভোজনানাৎ শতৈরপি । 
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যে। বিষুলোকৎম গচ্ছতি ॥ 

হরিহ্রতি পাপানি হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥ 
প্রাতঃকালে শিবৎ দৃষ্ট। নিশি পাপৎ বিনশ্যতি। 
আজন্মকৃতং মধ্যাহ্ে সায়াহে সপগ্তজন্মনাম্। 

ইঠ্যাদি শ্লোক পুরাণে আছে। শত সহত্র ক্রোশ দূর হইতেও যদি কেহ গ! 

গঙ্গা বলে, তাহ! হইলে তাহার পাপ খণ্ডন হইয়া সে বিষুণলোকে অর্থাৎ বৈকুষ্টে গমন 
করে। “হরি” এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ মাত্রে সমস্ত পাপ হরণ করে এবং রাম, কৃষ্ণ, 

শিব এবং ভগবতী আদি নামেরও মাহান্স্য আছে । মনুষ্য যদি প্রাতঃকালে শিবের 
, অর্থাৎ লিঙ্গের অথবা উহার মৃত্তির দর্শন করে তাহা হইলে, রাত্রিকৃত পাপের, মধ্যাহু 
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র্শনে সমস্ত জন্মের পাপের এবং সায়ংকালে দর্শনে সপ্ত জম্মের পাপের খণ্ডন হয়; 
দর্শনের এইরূপ মাহাত্ত্য । ইহা কি মিথ্যা হইবে ? ( উগ্তর ) মিথা। হইবার অসস্তাবন! 
কি? কারণ গঙ্গ। গঙ্গা, হরে হরে, রাম রাম, কৃষ্ণ কৃষ্, নারায়ণ নারায়ণ, শিব, অথবা 

ভগবভীর নাম স্মরণে পাপ কখন খণ্ডন হয় না। যদি খণ্ডন হইত, তাহা হইলে 
কোনরূপ ছৃঃখ থাকিতে পািত ন। এবং পাপ করতে কেহই ভীত হইত না । এইজন্যই 

আক্মকাল “পোপলাল।” বশতঃ পাপের বৃদ্ধি হইতেছে এবং মৃরখবদিগের এইরূপ বিশ্বাস 
হইতেছে যে আমর! পাপ করিয়। নাম স্মরণ অথবা! তীথযাত্র! করব এবং তাহা হইলেই 
পাপের নিবুত্তি হইয়া যাইবে । এইবূপ বিশ্বাসানুসারে পাপ করিয়া ইহলোকু এবং 

পরলোকের নাশ করিতেছে । পরম্থ অনুষ্ঠিত পাপের ভোগ করিতেই হইবে (প্রশ্ন ) 
তবে কোন তীর্থ অথব! নাম স্মরণের মাহাত্ম্য আছে ইহা! সত্য কিনা? (উত্তর) 

আছে। বেদাদি সত্য শাস্ত্রের পঠন ও পাঠনা, ধাণ্মিক বিদ্বান্দিগের সঙ্গ, পরোপ- 

কার, ধন্মানুষ্ঠান, যোগাভ্যাস, নির্বৈরভাব, নিক্ষপটতা, সত্যভাষণ, সত্যমনন, 

সানুঠান, ক্রন্মচর্যা সেবন, আচার্যা, অতিথি, মাত! ও পিতার সেবা; পরমেশ্বরের 

স্ততি, প্রার্থনা ও উপাসন।; শান্তি, গ্িতেক্দ্রিয়তা, স্থশীলতা, ধশ্মযুক্ত পুক্ুবার্থ, 

জ্ঞান এবং বিজ্ঞান প্রস্তুতি শুভগুণযুক্ত কার্য দুঃখ হইতে উদ্ধার করে বলিয়া ইহার! 
তীর্থ। যাহা জল ও স্থলময় উহ! কখন তীর্থ হইতে পারে না। কারণ “জনা: 

ঘৈস্তরস্তি তানি তীর্থানি” যাহ। দ্বার? মনুষ্য দুঃখ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হয় তাহারই নাম 

তীর্থ। জল ও স্থল উদ্ধার করিতে পাবে না বরং নিমগ্র করিয়া বিনাশ কবে । 

প্রচ্যুত নৌকাদির নাম তীর্থ হইতে পারে, কারণ উহা! দ্বারা সমুদ্রাদি পার হওয়! 
যায় । 

সমানতীর্থে বাসী ॥ অঃ ৪। পা ৪ । ১০৮। 
নমস্তীর্ঘযায় চ। যজুও ॥ অঃ ১৬॥ 

যে সকল ব্রহ্মচারী এবং আচাধ্যের নিকট পরস্পর এক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে উহারা 

সকলেই সতী অর্থাৎ তুলাতীর্থসেবী। যিনি বেদাদি শান্স জ্ঞানের হেতুভৃত এবং 

সহা ভাষণাদি ধর্ম লক্ষণের হেতুক্ুত সাধু তাহাকে, অন্নাি পদার্থ দান এবং তাহ! 
হইতে বিষ্া গ্রহণ ইত্যাদিকে ভীথ কহা যায়। নাম স্মরণ ইহাকে কছে ২ 

যল্ত নাম মহদযশঃ ॥ যজুঃ | অং ৩২। মু ৩॥ 

পরমেশ্বরের নাম মঙ্দ্যশ নর্থাশ ধর্মযুক্ত কার্যের অনুষ্ঠান করা । যথা ব্রঙ্গ, 
পরমেশ্বর, ঈশ্বর স্ায়কারী, দয়ালু এবং সর্বশক্তিমান আদি নাম পরমেশ্বরের গুণ কর্ণ 

ও স্বভাব হইতে হইয়াছে । যেমন ব্রহ্ম অর্থাত সর্বশ্রেষ্ঠ ; পরমেশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরাদির 
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ঈশ্বর ; ঈশ্বর অর্থাত সামর্থাযুক্ত ; ন্যায়কারী অর্থাৎ কখন ন্যায় করেন না; দয়ালু 
অর্থাৎ সকলের উপর কৃপাদৃষ্টি রাখেন, এবং সর্বশক্তিমান অর্থাৎ আপনার সাম্য 

হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় করেন, কাহারও সাহায্য গ্রহণ 

করেন না। ব্রহ্মা ধিনি বিবিধ জগতের নির্মাতা, বিষুঃ যিনি সর্ববব্যাপক হইয়া" রক্ষা 
কণা, মহাদেব যিনি দেবের দেব, এবং রুদ্র যিনি প্রলয় কর্তা, ইত্যাদি নামের অর্থ 

নি সম্বন্ধে ধারণ করিবে । অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কাধ্য দ্বারা শ্রেষ্ঠ হইবে, সমর্থদিগের 
মধো সমর্থ হইয়া সাম্য বৃদ্ধি করিবে, কখন অধশ্ম করিবে না, সকলের উপর দয় 

করিবে, সর্বপ্রকার সাধনকে কার্যে পরিণত করিবে শিল্প বিষ্া দ্বার নানাপ্রকার 

পদার্থ নিম্মীণ করিবে, সমস্ত সংসারে সকলেরই আপনার তুল্য সুখ ও দুঃখ ইহ! বুঝিয! 
সকলকে রক্ষা করিবে, বিদ্বানদিগের মধ্যে বিদ্বান হইবে এবং দুষ্ষগ্মকে ও ছুষম্মকর্তাকে 

প্রযত্ব সহকারে দণ্ড দিবে ও সজ্জনদিগকে রক্ষা করিবে। এইবরূপে পৰমেশ্বরের 

নামের অর্থ জানিয়া, পরমেশ্বরের গুপ কণ্ম স্বভাবের অনুযায়ী অনুষ্ঠান করাই 
পরমেশ্বরের নাম স্মরণ জানিবে। (প্রশ্ন) 2৮ 

গুরুত্রন্ধা গুরুবিষণ গুরুদেবো৷ মহেশ্বরঃ। 
গুরুরেব পরৎ্ত্রহ্ম তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 

ইত্যাদি গুরুমাহাত্য তে সত্য ? গুরুর চরণ প্রক্ষালন করিয়া সেই জল পান 

কর! ; তাহার আজ্ঞা পালন করা; গুরু লোভী হইলে বামনের তুল্য, ক্রোধী হইলে 
নৃসিংহের তুল্য, মোহী হইলে রামের তুল্য এবং কামী হইলে শ্রীকৃষ্ণের তুল্য 
সাহাকে জ্ভান করা; গুরু যেরূপ ইচ্ছা করেন পাপ করিলেও তাহাকে অশ্রদ্ধ। 

নাকরা; এবং সাধু অথবা গুরুর দর্শনে গমন করিলে প্রতিপদ নিক্ষেপে অশ্থমেধের 

ফল হয়। একথা সত্য কি না? (উত্তর) সত্য নহে। ব্রহ্মা, বিষুঃ, মহেশ্বর এবং 

পরব্রহ্ম এ সকল পরমেশ্বরের নাম। গুরু কখন উহার তুল্য হইতে পারে ন। 

এই গুরু মাহাত্্য এবং গুরুগীতাও এক মহ পোপলীলা । মাতা পিতা আচার) 

এবং অতিথিই গুরু হইয়া থাকেন। তাহাদিগের সেবা করা এবং উহাদিগের নিকট 

হইতে বিস্তালাত করা শিষ্যের এবং শিক্ষা দেওয়া গুরুর কার্যা। পরম্থ গুরু বি 

লোভী, ক্রোধী, মোহী এবং কামী হয়েন তবে, তাহাকে ত্যাগ করিবে । তাদৃশ গুরুকে 
শিক্ষা দেওয়া উচিত । যদ্দি সহজ- শিক্ষায় না হয় তাহা হইলে অর্থা ও পাস্ক অর্থাৎ 

তাড়না, দণ্ড এবং প্রাণহরণ পর্য্যন্ত করিলেও কোন দোষ নাই ৷ যদি বিষ্কাদি সদ্গুণ 
বশতঃ গুরু না হয় তাব, বৃথ। কষ্তি ও তিলকধারী এবং বেদবিরুদ্ধ মন্ত্রোপদেশকর্তা গুরু 

নকে। তাহাকে মেধপালক বলা ধাইতে পারে । মেষপালক মেরূপ “মষ ও ছবাগাদির 
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ছুদ্ধাদির দ্বার] প্রয়োজন সিদ্ধ করে তন্র্রপ, ইহারাও শিষ্যা ও শিশ্তদিগের ধন ছরণ 

করিয়া আপনাদিগের প্রয়োজন সাধন করে । ইহার! £__. 

লোভী গুরু লালচী চেল, দোনেণ খলে' দাও । 
ভবসাগর মে' ড,বতে, বেঠ পথর কী নাও ॥ 

গুর মনে করে যে শিষ্য কিছু ন1 কিছু পরবে, এদিকে শিষ্য মনে করে যে চল গুরুর 
স্থমিষ্ট উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া পাপ খণ্ডন করি, এইরূপ লোভী ও ওঁদরিক হওয়াতে 

এই ছুই কপট মুনি, যেরূপ লোকে প্রস্তরের নৌকায় উপবেশন করিলে সমুদ্রে নিমগ্ন 
হয় তদ্রুপ, ভনসাগরের ছুঃখে নিমগ্ন হইয়া! থাকে । এইরূপ গুরু এবং শিষ্যের মুখে 

ধৃদলি এবং ভক্ম পড়া উচিত এবং কেহই যেন উহাদিগের নিকটে ও দণ্ডায়মানও ন! থাকে, 

কারণ যে থাকিবে সেই দুঃখসাগরে পতিত হইবে । পুজক পৌরাণিকগণ যেরূপ 
সীল'র প্রচার করিয়াছে, এই সকল মেষপালক গুরুও তত্রূপ, লীল। বিস্তার করিয়াছে। 

স্বার্থপর লোকদ্িগেরই এই সকল কার্য । বহার 'পরমার্থী লোক হয়েন তাহায়া, 
নিজে ছুঃখ পাইলেও জগতের উপকার করিতে নিবৃন্ত হয়েন না। উক্ত কুকম্মীন্থিত 

গুরুগণই গুরুমাহাত্ম্য এবং গুরু গাঁতা রচন1 করিয়াছে । (প্রশ্ন) ৮ 

অধ্টাদশপুরাণাৎ কর্তা সত্যবতী স্তঃ ! 
ইতিহাসপুরাপাভ্যাং বেদার্থমুপবৃত্হয়েৎ ॥ 

মহাভারতে । 
পুরাণান্যাখিলানি চ ॥ মনু 
ইতিহাসপুরাণম্ পঞ্চমৎ বেদানা বেদঃ॥ 

| ছান্দোগ্যঃ প্রঃ ৭। খঃ ১। 
দশমেইহনি কিঞ্চিৎ পুরাণমাচক্ষীত ॥ 
পুরাণবিদ্যা। বেদ ॥ সূত্রম্। 

মহাত্ব। ব্যাস অষ্টাদশ পুরাণের কর্তা, তাহার বচন অবশ্য প্রামাণ্য । ইতিহাস, 

মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরাণ হইতে বেদের অর্থ পাঠ ও পাঠনা করিবে, কারণ 
ইতিহাস এবং পুরাণ বেদের অর্থেরই অনুকুল। পিতৃকশ্মে পুরাণ এবং হরিবংশের 
কথা শ্রবণ করিবে । অশ্বমেধ সমাপ্তির দশম দিনে অল্প পরিমাণে পুরাণের কথ শুনিবে । 
পুরাণবিস্যা বেদার্থজ্ঞাপক বলিয়া উহা বেদ। ইতিহাস এবং পুরাণকে পঞ্চম বেদ 
কহে। ইত্যাদি প্রমাণ হইতে পুরাণ সকলের প্রমাণ হয় এবং ইহাদিগের প্রমাণ 
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হইতে মূদ্রিপুজা এবং ভীর্থেরও প্রমাণ হয় ; কারণ পুরাণ সকলে মুস্তিপূজা এবং তীথের' 

দবধান আছে। (উত্তর) মহাজ্। বাস যদি অষ্টাদশ পুরাণের কর্ত। হইতেন তাহা 

হইলে, উহাতে এতাদৃশ অলীক গল্প কথা থাকিত না । কারণ ব্যাসকৃত শারীরিক সূত্র 

এবং যোগশাস্ত্রের ভাষ্যাদি দেখিলে বিদিত হওয়া যায় যে, মহাত্মা বাসদের অতিশয়, 

বিদ্বান, সত্যবাদী, ধাশ্মিক এবং যোগী ছিলেন। তিনি কখন এন্ূপ মিথা লিখিতে, 

পরেন না' এতফিরি ইহা ছ্বাবা এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে, যে সকল সম্প্রদায়ের: 

লোক পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া ভাগবচ্ঠা্দি নবীন ও কপোলকল্লি : গ্রন্থ রচনা 

কারয়ছে, উচ্ভাদিগের ভিতর মহাত্ম!। ব্যাসের লেশমাত্র গুণ নাই। বেদ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ 

অসভাবাদ লেখা ব্যসের সদৃশ বিদ্বানের কার্ধ্য নহে পরস্ত, ইহা স্থার্থপর:বিরুদ্ধ এবং 

অবিদ্বান লোকদিগের কার্য্য হইয়! থাকে । শিবপুরাণারদ্দির নীম ইতিহাস এবং পুরাণ 

নঙে। কিন্তু £ 

ব্রাক্মণানী তিহাসান্ পুরাণানি কণ্পান্ গাথা নারাশৎসীরিতি ॥ 
ইহ। ব্রাহ্মণ এবং সুত্রের বচন । এঁতরেয়, শতপখ, সাম এবং গোপথ ব্রাহ্মণ গ্রস্থেবই 

ইতিহাস, পুবাণ, কল্প, গাথা এবং নারাশংসী এই পাঁচ নাম মাছে। ( ইতিহাস ) যেমন 

জনক ও যাড্ভবঙ্ক্য সংবাদ, ( পুরাণ ) জগছুৎপত্তির আদি বর্ণন, (কল্প) বেদোক্ত শব্দের 

সামর্থ বর্ণন ও অর্থ নিরূপণ, ( গাথা ) কাহারও দৃষ্টান্ত অথবা দাস্টীস্ত রূপ কথার প্রসঙ্গ 

কথন এবং € নারাশংসী ) মন্ুষ্যদিগের প্রশংসনীয় ও অপ্রশংশনীয় কর্মের কথন। ইহা! 

দিগের দ্বারাই বেদার্থবোধ হইয়। থাকে । পিতৃকন্ম অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের প্রশংসা বিষয় 

কিছু শ্রবণ করা । অশ্বমেধের অবসানেও ইহারই শ্রবণ লিখিত আছে। পুরাণ ব্যাপকৃত 

গ্রন্থ হইলেই ধ্যাসের জন্মের পশ্চাৎ উহার শ্রবণ ও শ্রাবণ হইতে পারে এবং তাঙ্ার 

পুর্বধে হইতে পারে না । যখন ব্যাসের জন্মুও হয় নাই তখনও, বেদার্ধের পঠন পাঠন 

এবং শ্রবণ ও শ্রাবণ হইত। ন্তত্তরাং সকলের প্রাচীন ব্রাহ্ষণগ্রস্থ বিষয়েই এই 

সকল সম্ভব হইতে পারে পরম্ এই সকল নবীন কপোপ কল্পিত শ্রীমন্ভাগবত ও শিব- 

পুরাণাদি মিথ্যা অথব| দূষিত গ্রস্থ বিষয়ক হইতে পাবে না। মহাত্া ব্যাস বেদ 

পাঠ ও পাঠন। করিয়। উহার প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার নাম বেদব্যাস হই- 

য়াছে। কারণ পারাবারে মধ্যরেখার নাম ব্যাস; অর্থাৎ খরণ্েদের আরম্ত হইতে 

অথর্ধববেদের পার পরাস্ত চারি বেদ গড়য়াঠিলেন এবং শুকদেব ও গ্গেমিনি আদি 

শিখ্যগণকে পড়াইয়াছিলেন। তাহা না হইলে তাহার জন্মনাম কৃষ্ণ ছেপান্ন থাকি 5। 

কেহ কেহ বলেন বে, ব্যাস সমস্ত বেদ একজ্র করিয়াহিলেন। ইহা মিথ্য। কথ।; 

কারণ ব্যালের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহাদি অর্থাৎ পরাশর, শক্তি, বশিউ ও 

৪৪ 
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ব্রন্মাদি সকলেই চারি বেদ পড়িয়াছিলেন ইত্যাদি কিরূপে ঘটিতে পারে ? (প্রশ্ন ) 
পুরাণের কি সকল কথাই মিথ্যা, অথব। কিছু সত্যও আছে ? । উত্তর) অনেক কথাই 
মিথ্যা এবং কোন কথা ঘুণাক্ষর স্যায়ানুসারে সহ্যও আছে। যাহা সত্য আছে উহা, 
বেদাদি সত্যশাস্ত্র হইতে গৃহীত এবং যাহা মিথ্যা তৎসমন্ত এই সকল “পোপগ্দিগের 
পুরাণ গ্রন্থ হইতে গৃহীত। যেমন শিবপুরাণে শৈবগণ শিবকে পরমেশ্বর মানিষ! 
ব্রহ্মা, বিষু, ইন্দ্র, গণেশ এবং সূর্যাদিকে তাহ।র দাস স্থির করিয়াছে ; বিষুগসুরাণাদিতে 
বৈষবগণ বিষুকে পরমাত্ম। মানিয়াছে এবং শিবাদি দেবতাকে বিষুঃর দাস স্থিণীকুত 
করিয়াছে । দেবীভাগবতে দেবীকে পরমেশ্বরী এবং শিব ও বিষ আদিকে তাহার, 
দাস স্থির করা হইয়াছে । গণেশখণ্ডে গণেশকে ঈশ্বর এবং অবশিষ্ট সকলকে দাস 
করা হইয়াছে। আচ্ছা, এ সকল কথ। এই সকল সম্প্রনারী লোকের না হইয়৷ আর 
কাহার হইতে পারে? এক মনুষ্যের রচন। হইলে এইরূপ পরস্পর বিরূদ্ধ বিষয়ের 
রচনা হইতে পারিত না; আর বিদ্ধানের রচনায় এরূপ কখন হইতে পারে না। 
এস্থলে একের কথা সত্য মনে করিলে দ্বিতীয়ের কথা মিথ্যা ; দ্বিতীয়ের কথা সতা 
মানিলে তৃতীয়ের কথা মিথ্যা, এবং তৃতীয়ের কথা সত্য মানিলে অন্ত সকলেরই 
কথা মিথ্যা হইয়া পড়ে । শিবপুরাণবাদী শিব হইতে, বিঝুপুরাণবাদী বিষ্ণু হইতে 
দেবীপুরাণবাদী দেবী হইতে, গণেশখগ্ুবাদী গণেশ হইতে, সূর্যযপুরাণবাদী সূর্য 
হইতে, এবং বায়ুপুরাণবাদী বায়ু হইতে স্থষ্টির উৎপত্তি এবং প্রলয় লিখিয়। 
পুনঃ এক এক হইতে উহাদিগের লিখিত জগতের কারণ স্বরূপ এক একের 
উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে । কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে যে যিনি জগতের উতুপস্তি, 
স্থিতি এবং প্রলয়কর্তী তিনি উৎপন্ন হইতে এবং ধিনি উৎপন্ন, তিনি স্্টির কারণ 
হইতে কখন পরেন কি না? ইহার উত্তর নির্ববাক্ হওয়া ব্যতিরেকে আর কিছুই 
হইতে পারে না। তৰ্যতীত এই সকল দেবতার শরীরের উৎপত্তিও ইহাদিগেরই 
হইতে হইয়। থাকিবে । অতএব উহা! স্বয়ং স্থষ্ট পদার্থ ও পরিচ্ছিন্ন হইয়। কিরূপে 
সংসারের উতুপত্তিকর্তা হইতে পারে ? এতগ্বাতীত এই উৎপস্তিও ভিগ্ন ভিন্ন বিলক্ষণ 
প্রকারে স্বীকার করা হইয়াছে । ইহ! সম্পূর্ণ এসভ্তব । যথ! £__ 

শিবপুরাণে আছে যে শিব ইচ্ছা! করিলেন যে তিনি স্্ত্রি করিবেন। তখন এক 
(নারায়ণ ) জলাশয় উৎপন্ন করিলেন। তাহার নাভী হইতে কমল এবং কমঞ্ 
হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন। তিনি দেখিলেন যে সমস্তই জলময়। তখন এক 
অঞ্জলি জল উঠাইয়! দেখিলেন এবং পুনরায় জলে নিক্ষেপ করিলেন। তখন: জল 
হুইতে বুদদ উঠিল এবং বুদ্ধ হইতে এক পুরুষ উৎপন্ন হইল। সেই পুরুষ ব্রদ্মাকে 
কহিলেন যে, “হে পুত্র! স্থপ্টি কর” ব্রক্ধা তাহাকে বলিলেন যে তুমি আমার 
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পুব্র, আমি তোমার পুত্র নহি। ইহাতে বিদাদ হইল এবং উভয়ে দিব্য সহজ বশুসর 
পর্যান্ত জলের উপর যুদ্ধ করিলেন । তখন মহাদেব চিন্তা করিলেন যে কি আশ্চর্য্য 

ষাহ্াদিগকে আমি স্থট্টির জন্য পাঠাইলাম, উহার! পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল! 

তখন উভধের মধো এক তেজোময় লিঙ্গ উৎপন্ন হইল এবং শীঘ্র আকাশে উঠিয়া 

গেল। উহা দেখিয়া উওয়ে আশ্চর্ধ্যান্থিন হইল এবং মনে করিল যে ইহার আদি ও 

অন্ত জানা আবশ্যক। যে আদি অন্ত জানিয়া শীঘ্র আসিবে, সেই পিতা এবং ষে 
পশ্চাৎ, অথব! ( গভীরতা ) লইয়। না আ সবে, সেই পুত্র কথিত হইবে ৷ বিষুঃ কুর্মের 

স্বরূপ ধারণ করতঃ, নীচে চলিংলন এব ব্রহ্মা হংসের জূপ ধারণ করতঃ উপরে উভ্ডীয়- 

মান হইলেন। উভয়েই মনোবেগে চলিতে লাগিলেন। দিব্য সহস্র বর্ষ পথ্যন্ত 

উভয়ে চলিতে লাগিলেন, তথাপি উহার অন্ত পাইলেন না। তখন সর্ব নিন্সের 

উপরস্থিত বিষণ এবং সর্ব্ধোপবি ভাগের নিম্বস্থিত ব্র্ষা ভাবালন যে অন্ত না পাইয়। 
ফিরিয়া আসিলে আমাকে পুক্তর হইতে হইবে । এইরূপ ভাবিতে ছিলেন এমন সময়ে 
এক গাভী এবং এক কেতকী বৃক্ষ উপর হইতে অবতরণ করিল । ব্রহ্গা জিজ্ঞাস! 

করিলেন, তোমরা কোথা হইতে আসিলে ? উহ্যারা বলিল যে আমর। সহত্্ বর্ষ যাবৎ 

এই লিঙ্গের আধার হইতে চলিয়। আসিতেছি। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার 

অস্ত আছে কি ন|? উহারা বলিল, “নাই” । তখন ব্রহ্মা উহাদগকে বলিলেন, 

তোমরা আমার সঙ্গে চল; এবং তুমি এরূপ সাক্ষ্য দিবে যে, “আমি ( অর্থাৎ গাভী ) 
এই লিঙ্গের মস্তরকের উপর ছুদ্ধধারা বর্ণ করিতাম” এবং বৃক্ষ সাক্ষ্য দিবে যে “আমি 

(বৃক্ষ ) ফুল বধণ করিতাম।” এইরূপ সাক্ষ্য যদি দাও, তবে তোমাদিগকে যথাস্থানে 

লইয়া যাইব। উহারা বলিল যে আমণা মিথ্যা! সাক্ষ্য দিব না। তখন ব্রহ্ম! কৃপিত 

হইয়া বলিলেন যে, যদি সাক্ষ্য না দাও তাহা হইলে, এক্ষণেই আমি তোমাদিগকে 

ভম্ম করিয়। ফেলিব। খন উভয়ে ভীত হইয়া! কহিল যে, তুমি যেরূপ কহিতেছ তন্রপই 
সাক্ষ্য দিব। পরে তিনজনেই নীচেন্র দিকে চলিল। বিষু প্রথমেই জাসিয়াছিলেন। 
ব্রহ্মা উপস্থিত হইয়। বিষুকে গ্রিজ্তাসা করিলেন যে তুমি গভীরতার পরিমাণ লইয়া 

্গাসিয়াছ কি না? তখন শিষু বলিলেন যে আমি ইহার গভীরতার পরিমাণ পাইলাম 
না। ব্রঙ্গা বলিলেন যে আমি উপরের অন্ত পাইয়াছি। বিষুঃ কহিলেন, এ'বষয়ে 

সাক্ষ্য দাও। তখন গাভী এবং বৃক্ষ উভয়ে সাক্ষ্য দিল যে “মামরা উভয়ে লিঙ্গের 

মস্তকে ছিলাম ।” ইহার পর লিন হইতে শব্দ নির্গত হইল এবং প্রমমে রৃক্ষকে শাপ 

দিলেন যে তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, এইজন্য তোমার ফুল কোন দেবতার মন্তকে অর্পিত 
হইবে ন! এবং কেহ অর্পণ করিলে তাহার সত্যনাশ হইবে । গাভাকে শাপ দিলেন “যে 

মুখ স্বার! তুমি মিথ্যা বলিয়াছ, সেই মুখে তুমি বিষ্ঠা ভোজন করিবে এবং কেহ তোমার 
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মুখের পুজা! করিবে না, পরস্তু পুচ্ছের পুজা করিবে । ব্রচ্মাকে শাপদিলেন যে তুমি 
মিথ্য। বলিয়াছ বলিয়! সংসারে তোমার কুত্রাপি প্ৃঙ্জা! হইবে না। বিষুঃকে বর দিলেন 
যে তুমি সত্য কহিয়াছ বলিয়া সর্বত্র তোমার পুজ। হইবে । পরে উভয়ে লিঙ্গের স্ততি 

করিতে লাগিলেন। তখন প্রপন্ন হইয়। উক্ত লিঙ্গ হইতে এক জটাজুট মৃত্রি নির্গত 
হইয়া বলিলেন যে, আমি তোমাদ্িগকে স্যপ্টি করিবার জন্য প্রেরণ করিল।ম তোমর! 

বিপাদে কেন প্রবৃত্ত হইয়াছ ? ব্রহ্মা এবং বিষুর বলিলেন, সামগ্রী ব্যতিরেকে আমর! 
সৃষ্টি কোথা হইঠে করিব 2 তখন মহাদেব আপনার জটা হইতে এক ভশ্মের গোলা 
বাহির করিলেন এবং বলিলেন যে যাও, ইহা হইতে সমস্ত স্ষ্টি রচন! কর ইত্যার্দি। 
ভাল, এই পুরাণ রচনাকর্তাকে জিজ্ঞাস! করা কর্তব্য যে যখন স্ঙ্টিতত্ব এবং পঞ্চ মহা- 
ভূতও ছিল ন” তখন ব্রহ্মা» বিষুত ও মহাদেবের শরীর, জল, কমল, লিঙ্গ, গাভী, 

কেতকীবৃক্ষ এবং ভল্মের গোল! কি তাহার “বাবার” গৃহ হইতে পতিত হইয়াছিল ? 
এইরূপে ভাগবতে লেখা! আছে যে, বিষুর নাভি হইতে কমল, কমল হইতে ব্রন্ধা, 

্রক্ষার দক্ষিণ চরণের অঙ্গ, হইতে স্বায়ন্তুব এবং বাম চরণের অঙ্গ, হইতে সত্যবূপা 
বাণী, ললাট হইতে রুদ্র ও মরীচি আদি দশ পুত্র এবং উহ্াদিগের হইতে দশ প্রজাপতি 

হইয়াছে। উহার্দিগের ত্রয়োদশ কন্ঠার সহিত কশ্টুপের বিবাহ হয়। কশ্টুপের ওরসে 
দিতির গে দৈত্য, দনু হইতে দানব, অদিতি হইতে আদিত্য, বিনতা হইতে পক্ষী, কক্রু 

হইতে সর্প, সরম! হইতে কুকুর ও শৃগাল আদি এবং অন্ভান্ধ স্ত্রী হইতে হস্তী, অশ্ব, উঠ, 
গর্দভ, মহিষ, ঘাস, উলু এবং বাবলা আদি কণ্টকপূর্ণ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। বলি- 
হরি | ভাগবতরচয়িতা বিভ্ভাদিগ গজ (টাই ) তুমি কি বলিতেছ? একূপ মিথ্য। কথ! 
লিখিতে তোমার একটুও লজ্জা! এবং সঙ্কোচ হইল না» একেবারে ভয়ানক অন্ধ হইয়া! 
বাইলে ? স্ত্রী পুরুষের রঞ্জোবীর্ধ্য সংযোগেই মনুধা জন্মিয়া থাকে? পরমেশ্বরের স্ষ্টি- 
ক্রমের বিরুদ্ধে পশুপক্ষী ও সর্পাদি কখন উৎপন্ন হইতে পারে না। অধিকন্তু হস্তা, 

উদ্ত, সিংহ, কুকুর, গর্দত এবং বৃক্ষা্দির, শ্রীর গর্ভাশয়স্থিত হইবার অবকাশ কিরূপে 
হইতে পারে? আর সিংহার্দি উৎপন্ন হইয়। আপনার মাতা ও পিতাকে কেন ভোজন 

করিয়া ফেলিল ন!? অপরস্ত'মনুষ্য শরীর হইতে পশুপক্ষী এবং বৃক্ষাদি উৎপম হওর৷ 

কিরাপ সম্ভব হইতে পাবে? ডঃখ হয় যে, এই সকল লোকের মহা অনগ্তব লালা 
প্রকাশ করিতে রুচি হইয়াছিল এবং ইহাতে অগ্তাশিও সংসারের জম স্থির রহিয়াছে। 

কি আশ্চগ্যঃ এই সকল মঙ্। “পোপ” এবং উহাদ্দিগের বাহ্যিক এবং আন্তরিক 

দৃণ্টিহীন শিষ্যগণ এই সকল মহামিথ্যা নিষয় সকল শ্রাণ কবে ! ইহা! অঠিশয় আশ্চর্যের 

বিষয়। ইহারা কি মনুষ্য অথবা আর কিছু? এই সকল ভাগবতাদি পুরাণ রচয়িতা 
জন্মমাত্রেই কে” গর্ভেই নট হইর। যায় নাই? অথবা জন্মের সময়ই কেন মরিয়া যায় 
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নাই? কারণ এই সকল “পোপ” হইতে রক্ষা পাইলে আধ্যাবর্ত দেশ ছুঃখ হইতে 

রক্ষা পাইত। (প্রশ্ন) এই সকল বিষয়ে বিরোধ আসিতে পারে না, কারণ প্যাহার 

বিবাহ তাহারই গান” ভইয়া থাকে, অর্থাৎ যখন বিষুর স্তরতি করিতেছে, তখন বিষুকে 
পরমেম্থব ও অন্যকে দাস; এবং যখন শিব গুণগান করিতেছে, তখন শিবকে পরমাত্মা ও 
অগ্ৃকে কিন্কর বর্ণনা করা হইখাছে এবং পরমেশ্বরের মায়! দ্বারা সকলি উৎপন্ন হইতে 

পারে। পরমেশ্বর মনুষা হইতে উৎপত্তি করিতে পারেন। দেখুন কারণ ব্যতিরেকে 
আপনার মায়াবলে সমস্ত স্থষ্টি প্রস্তুত করিয়। রাখিয়াছেন। উহাতে কোন বিষয় 
অঘটিত আছে? তিনি যাহ! করিতে ইচ্ছ! করেন, তাহাই করিতে পারেন । (স্টিত্তর) 
হে নির্বব,দ্ধি লোক সকল ! বিবাহে যাহার গীত গাওয়। হয় উহ্াকেই সর্ববশ্রেষ্ট এবং 

অপরকে অতি নীচ বলিয়। কি নিন্দ। করিতে হইবে ? কেন তাহাদিগকে কি তাহাদিগের 

পিতা জম্ম দেন নাই 2 বল “পোপ” মহাশয় ? তুমি “ভাট” এবং তোষামোদকারী 

চারণদিগের অপেক্ষাও অতিশয় মিথ্যা গল্পকারী কিনা? তুমি যাহার পশ্চাৎ প্রবৃত্ত 
হও, তাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ কর এবং যাহার সহিত বিরোধ কর, তাহাকে সর্বাপেক্ষা নীচ 

মনে কর। যখন তুমি এইরূপ, তখন তোমার সত্য ও ধর্মের প্রয়োজন কি! তোমার 
তো! আপনার স্বার্থ লইয়াই কার্য । মনুষ্যই মায়া হইতে পারে। যে ছলী এবং কপটা 
হয়, তাহাকেই মায়াবী কহ! যায় । পরমেশ্বরে ছল ও কপটতাদি দোষ নাই; শ্ুতরাং 

তাহাকে মায়াবী বলা যাইতে পারে না । যদি আদি স্যহিতে কশ্প এবং কশ্ুপের স্ত্রী 
সকল হইতে পণ্ড, পক্ষী, সর্প ও বুক্ষাি হইত, তাহা! হইলে আজকালও কেন তত্রপ 

সম্ভান হয় না? স্যস্টিক্রম যেরূপ প্রথমে লিখিত হইয়াছে উহাই সত্য । অনুমান হুই- 
তেছে যে “পোপ” মহাশয় সেইম্থলে হতবুদ্ধি হইয়া বৃথা প্রলাপ করিয়া থাকিবেন £-- 

তস্মাৎ কান্যপ্য ইমাং প্রজা? ॥ শতঃ ৭'6১/১৫॥ 
শত পথে এরূপ লিখিত আছে যে এ সমস্ত স্থষ্টে কশ্মপের রচিত । 

কশ্যপঃ কম্মাৎ পশ্যাকো ভবতীতি ॥ নিরুঃ অঃ ২॥ 
স্থষ্টিকর্তা পরমেশ্বরেব নাম কণ্যপ । কার” তিনি পশ্যক অর্থাৎ “পণ্ঠতীতি পণঃ 

পশ্য এব পশ্মক?” মিনি নিম হইয়া হরাচর অঅ, সমস্ত জীব, উহাদিগের কাযা এ * 

সকল বিদ্ত! যাব দেখেন, তিনি পক । আর শআছ্ন্তবিপধ্যয়শ্চ” এই মহাভাষ্যের 

বচনানুমারে আদি অক্ষর অস্তে এবং অস্তের অক্ষর আদিতে আসাতে “পশ্যক” হইতে 

“কশ্খপ” হইয়াছে । ইহার অর্থ না জানিয়৷ ঘটাপুর্ণ (ভাঙ্গ ) সিদ্ধি পান করতঃ স্থফ্ি- 
বিরুদ্ধ কথন দ্বারা আপনার জম্ম ন& করিয়াছে । 

যেরূপ মার্কগডয় পুরাণের দুর্গা পাঠে দেধতাদিগের শরীর হইতে তেজ নির্গত হুইয। 
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এক দেবী গঠিত হইল । তিনি মহিষান্নরকে বধ করিয়াছিলেন । রক্তবীজের শরীর 

হইতে ভূমিতে এক বিন্দু রক্ত পতিত হওয়াতে উহার সদৃশ রক্রবীজ উৎপন্ন হইয়া সমস্ত 
জরগং রক্তবীজে পূর্ণ হইল এবং রক্তের নদী প্রবাহিত হইল ইত্যাদি অশেক অলীক গল্প 

লিখিত আছে । যদি রক্তবীজে সমস্ত জগত ভরিয়া গেল, তবে দেবী, তাহার সিংহ 

ও “সন! কোথায় ছিল? যদি বল যেদেবী হইতে রক্তবীজ দুরে দূরে ছিল। তাহা 

হইলে সমস্ত জগ রক্তবীজ পূর্ণ হইল না। যদি রক্তবীজে জগৎ ভরিয়! যাইত, তাহা 

হইলে পশু, পক্ষী, মনুষ্যা্দি প্রাণী, জল, স্থল, কুস্তীর, মশক, কচ্ছপ, মংন্যার্দি এবং 

বনস্পতি আদি বৃক্ষাদি কোথায ছিল? এস্থলে এরূপ নিশ্চিত জানিতে হইবে যে, 

ইহারা দুর্গ পাঠ রচয়িতার গৃহে পলায়ন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল 1! দেখ, সিদ্ধির নেশায় 
কি অসম্ভব কথার গল্প রচনা করা হইয়াছে । ইহার কুলকিনারা নাই ! 

এক্ষণে যাহাকে “শ্রীমন্তাগবত” বলা হয়ঃ তাহার লীল৷ শ্রবণ কর । নারায়ণ ব্রক্ষাকে 
স্ডতুঃশ্লোকী ভাগবতের উপদেশ দিয়াছিলেন । 

জ্ঞানৎ পরমগ্ুহাৎ মে যদ্বিজ্ঞানসমন্থিতম্ । 
সরহস্যৎ তদঞ্চ গৃহাণ গদিতৎ ময়! ॥ 

ভাঃস্ক ২ । অঃ ১০। শ্লোং ৩০ ॥ 

হে বর্মন! তুমি আমার বিজ্ঞান রহস্যযুক্ত : পরম গুহা জ্ঞান এবং ধণ্ম, অর্থ, কাম, 

এবং মোক্ষের অঙ্গ আমার নিকট হইতে গ্রহণ কর। যখন বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান কথিত 

হুইল, তখন “পরম” অর্থাৎ জানের বিশেষণ রাখা ব্যর্থ এবং শুহা বিশেষণ হইতে 
রহস্াও .পুনরুস্ত হইয়াছে । যখন মূল শ্লোক অনর্থক, তখন গ্রন্থ কেন অনর্থক 

কইবে না? ব্রক্মাকে বর দিলেন যে £__ 

ভৰান্ কপ্পবিকপ্পেযু ন বিমুহ্াতি কহিচিৎ 
ভাগঃ স্কং ২। অঃ ৫ গ্লোঃ ৩৩। 

তুমি (কল্প) স্প্তিতে এবং (বিকল্প) প্রলয়েও কখন মোহ প্রাপ্ত হইবে না। 
এইব্ধপ লিখিয়! পুনরায় দশমস্কন্ধে তিনি মোহিত হইয়া বশুসহরণ করিয়াছিলেন ইহ! 
লিখিত আছে। এই উভয় কথার মধ্যে এক কথ! সত্য হইলে অপর কথ মিথ্যা হয়। 

এইরূপে উভয় কথাই মিথ জানিতে হইবে। যখন বৈকুণ্টে :রাগ, স্থেষ, ঈর্ষা এবং 

গখ ছিল না, তখন বৈকুণ দ্বারে সনক আদির কেন ক্রোধ হইল? যদি ক্রোধ হইয়। 
থাকে তবে উগ স্বর্গ নহে । জয় এবং বিজয় দ্বারপাল ছিল এবং স্বামীর আচ্ঞাপালনই 

উহাদিগের কর্তব্য ছিল । এ অবস্থায় ষদি তাহার! সনকাদিকে নিবারণ করিয়া থাকে 
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তাহা হইলে কি অপরাধ হইয়াছিল? স্তুতরাং বিনা অপরাধে উহাদিগের উপর শাপ 
ফলিতে পারে না। শাপ এইরূপ দেওয়। হইয়।ছিল যে তোমরা পৃথিবীতে পতিত 
হও। ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে উক্তস্থানে পৃথিবী ছিল ন! কিন্তু আকাশ, বানু 
আগ্রি অথবা জল ছিল! তাহা হইলে এতাদৃশ দ্বার, মন্ৰির এবং জল কাহার আধারে 
ছিল? পরে জয় ও বিজয় সনকাদিকে স্ত্তি করিল যে “গগবন্! পুনরায় আমর! 
বৈকুষ্টে কখন আসিব ?” উহারা বলিলেন যে, যদি প্রীতির সহিত নারায়ণকে ভক্তি 
কর তবে সপ্ডন্মে এবং যদি শক্রভাবে ভক্তি কর তবে তৃতীয় জন্মে বৈকু্টে আদিবে। 
এ বিষয়ে বিচার কর! কর্তব্য যে জয় ও বিজয় নারায়ণের ভৃত্য ছিল। উহ্ার্দগকে 
রক্ষা! কর এবং উহাদ্িগের সহায়ত! করা নারায়ণের কর্তব্য কশ্ম ছিল। যদি কেহ 
বিনা অপরাধে ভূশ্দ্দিগের ক্রেশোৎপাদ্ন করে তাহা। হইলে উহ্া্দিগের স্বামী যদি 

র্লেশদাতাকে দণ্ড ন৷ দেয় তবে সকলেই তাহার ভূত্যদিগের ছুর্দিশা উত্পাদন করিবে। 

নারায়ণের উচিত ছিল যে জয় ও বিজয়ের পুরস্কার করিয়! সনকাদিকে বিশেষ দণ্ড 
দেওয়া, কারণ কিজস্া তাহারা ভিতরে, আসিবার জন্য বলপ্রকাশ করিয়াছিলেন এবং 

ভূত্যদিগের সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন ও তাহাদিগকে শাপ দিয়াছিলেন? উহার 
পরিবর্তে সনকাদিকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করাই নারায়ণের ন্তায়কারিতা হইত। যদি 
নারায়ণের গৃহে এতদূর উৎ্পীড়ন হয়, তাহা! হইলে তাহার বৈষ্ণব নামধারী সেবক- 
দিগের যতই দুর্দশা হউক তাহা অল্প মনে করিতে হইবে । পরে ইহার হিরণ্যাক্ষ ও 

হিরণ্যকশিপু উৎপন্ন হইল । উহাদিগের মধ্যে হিরণ্যাক্ষকে বরাহে বিনাশ করিল । 
ইহার বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিত আছে যে “হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে মাছুরের” মত জড়াইয়া 
মন্তকের নীচে রাখিয়া শয়ন করিয়াছিল । বিষুর বরাহরূপ ধারণ করিয়া উহার মস্ত- 
কের নীচে হইতে পৃথিবীকে মুখের দ্বারা ধরিলেন। তখন হিরণ্যাক্ষ উঠিল এবং 
উভয়ে যুদ্ধ হইল । বরাহ হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করিল।৮ ইহাদ্দিগকে জিজ্ঞাসা! করা 
উচিত যে, পৃথিবী কি গোল অথব| “মাছুরের” মত? ইহারা কিছুই বলিতে পারিবে 
না, কারণ পৌরাণিক লোক ভূগোল বিস্তার শক্র। আচ্ছা যখন পৃথিবীকে জড়াইয়া 
মস্তকের নীচে রাখিল, তখন স্বয়ং কোথায় শয়ন করিয়াছিল? আর বরাহ কোথায় 

চরণ রাখিয়! ধাবিত হইয়াছিল ? বরাহ যদি পৃথিবীকে মুখে রাখিলেন, তবে উভয়ে 
কাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়' যুদ্ধ করিলেন। সে স্থলে যখন দাড়াইবার মার স্থান 
ছিল না, তখন বোধ হয় যে ভাগবতাদি পুরাণ রচয়িতার বক্ষঃস্থলের উপর দণ্ডায়মান 
হইয়া উহার! যুদ্ধ করিয়া থাকিবে । পরন্ত “পোপ” মহাশয় তাহা হইলে কাহার উপর 
শয়ান ছিলেন? এ সকল কথা যেমন "গল্লীর গৃহে গল্লী এল বলে গল্প কথা” তাদৃশ ! 
এক মিথ্যাবাদীর গৃহে যখন আার এক মিথ্যাপ্রিয় গল্পবাদী আদিল, তখন এরূপ গল 
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কগা কি অল্প হইতে পারে? শ্রক্ষণে রহিল হিরণ্যকশ্থিপু । তাহার পুত্র প্রহলাদ। 
আাহার পিতা তাহাকে পাঠের জগ্য পাঠশালায় প্রেরণ করিলে সে অধ্যাপকদিগকে 

বলিল যে আমার শিরোবন্ধনে রাম নাম লবখিয়া দাও । উহার পিত| শুনিয়া উহাকে 

বললেন যে, “তুম কেন আমার শক্রর তজন করিতেছ ?” বালক না শোনাতে 

তাহার পিতা তাহাকে বাঁধিয়। পর্ববত হইতে ফেলিয়া দিলেন ও কৃপে নিক্ষেপ করিলেন, 

কিন্তু উহার কিছুই হইল না । তখন এক লৌহময় স্তস্ত আগ্রতে উত্তা পত করিয়া 
উহাকে বলিলেন যে “০শোমার ইষ্টদেব রাম যদি সত্য হয়, তবে ইহা স্পর্শ করিলে 

দগ্ধ হইবে না।” প্রহলাদ ধরিতে চলিল, কিন্তু মনে মনে শঙ্ক। হইতে লাগিল যে “দগ্ধ 

হইলে বাঁচিব কি না।” তখন নারায়ণ উক্ত স্তস্তের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুত্র পিপীলিকা পঙ্ক্তি 

চালত করিলেন ! উহ! দ্বার নিশ্চয় হওয়াতে প্রহলাদ তশ্ক্ষণাৎ স্তস্ত ধরিলেন এবং 
উহা বিদীর্ণ হইল। উহা! হইতে নৃসিংহ নির্গত হইয়া উহার পিতাকে ধরিয়া উদর 

ট্দারণ করিলেন ও প্রহল'দকে আদরের সহিত লেহন করিতে লাগিলেন। নৃসিংহ 

প্রহলাদকে বলিলেন যে, “বর প্রার্থন] কর।” প্রহলাদ পিতার সদগত প্রার্থনা করায় 

নস হ বর দিলেন যে তোমার একবিংশতি পুকষ পর্য্স্ত সদগতি প্রাপ্ত হইয়াছে । 
এক্ষণে দেখ, এ আর এক গল্লবাদীর ভ্রাত। স্বয়ং গল্লনাদী। কোন ভ্াগণত শ্রোত। বা 

পাঠককে ধরিয়া পর্বতের উপর হইতে নিক্ষেপ করিলে তাহাকে কেহই রক্ষা করঠে 
পারে না, এবং সে চূর্ণ কিচুর্ণ হইয়৷ বিনষ্ট হইবে । প্রহলাদেব পিতা তাহাকে পড়িতে 

প1ঠাইয়াছিলেন, ইহ! কি অতিশয় মন্দ কণ্ম কর! হইয়াছিল? প্রহলাদ আবার এতাদৃশ 

মূর্খ যে পাঠত্যাগ করিয়! বৈরাগ্যবান্ হইতে ইস্ছ করিঘ়াছিল। প্রজ্্লিত স্তস্তে পিপী- 

লিক! উঠিল এবং প্রহ্নাদ ম্পর্শ করিলেও দগ্ধ হইল ন।॥ এ কথা যে সত্য বলিয়া বিশ্বাস 

করে, তাহাকেও তাদৃশ স্তস্তে সংলগ্ন করিয়! দেওয়। আবশ্যক এবং যদি সে তাহাঁতে না 

লট হয়, তাহা হইলে প্রহ্লাদ ও না দগ্ধ হইং] থাকিবে । তন্যতীত নৃসিংহও কেন দগ্ধ 

সুইল ন।? তৃতীয় জন্মের পর বৈকুষ্টে মামিবার পক্ষে প্রথমে পনকাদির ( আদেশ ) 
ছিল, উহা কি তোমাদিগের নারায়ণ বিশ্ৃনধ হইয়াছিলেন ? ভাগবতের রীতি অনুসারে 

ব্রন্ধ, প্রজাপতি, কশ্যকঃ হিরশ্যাক্ষ এবং হ্িবশ্যকশিপু এই চাঁর পুরুষের মধ্যে হইতে 

পারে। স্থ“রাং প্রহলাদের একবিংশ ত পুরুব *খন হয়ই নাই; অথচ একবিংশতি 

পুরুষ সদগতি লাভ করিল, ইহ। বল৷ কতদূর প্রমাদ ? অধিকন্ত পুনরায় এই হিরণ্যাক্ষ 
ও হিরণ্যকশিপুঃ রাবণ ও কুন্তক্র্ণ এবং পুনরায় শিশুপাল ও দন্তবক্র হইল। তাহা 
₹ুইলে নৃসিংহের বর কোথ'য় উড়ণা গেল? এই সকল প্রামাদিক ব্যাপার প্রমাদীই 
করে, শুনে এবং (বশ্বান কে ; বদ্ধান্ তাহ। করে ন|। 

পুতনা ও অক্রুরে « বিষয়ে দেখ ১-_ 
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রথেন বায়ুবেখেন ॥ ভাঃ ক্কঃ ১০ 1 অঃ ৩৯। শ্লোকঃ ৩৮ । 
জগাম গোকুলং প্রতি ॥ এ। অ৩৮। শ্লোকঃ ২৪ ॥ 

কংসের প্রেরণাবশতঃ অক্রর বায়ুবেগবিশি্ অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া 

সৃষ্যোদয়ের সময় গমন করিতে আরম্ত করিলেন এবং ছুই ক্রোশ দূরবর্তী গোকুলে 

সু্ধান্ত সময়ে উপস্থিত হইলেন ! বোধ হয়, অশ্ব ভাগবত-রচয়িতার চারিদিকে ঘুরিয়া 
এতাবংকাল তাহার নীর'জনা! করিতেছল, জথব! পথশ্রাস্তি হওয়াতে ভাগবত-রচয়ি ধার 

গৃহে অশ্বচালয়িতা এবং অক্রুর উভয়ে আসিয়া নিদ্রা গিয়ািলেন । পু*্নার শরার 
ছয় ক্রোশ বিস্তৃত এবং অতিশয় দীর্ঘ বর্ণিত আছে এবং শ্রীকৃষ্ণ উহাকে মুর! এবং 

গোকুলের মধ্যে বিনাশ ক্রয় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । যদি এরূপ হইত, তাহা হইলে 

মুর এবং গোকুল উভয় স্থানই আচ্ছাদিত হইয়৷ পরে এই “পোপ” মহাশয়ের গুহগ্ 

আচ্ছাদিত হইত। 

এতব্যতীত অজামিলের অপ্রামাণিক কথ এইরূপ লিখিত মাছে যে, “সে নারদের 

কথানুসারে আপনার পুঞ্রের নাম “নারায়ণ” রাখিয়াছিল। মৃত্য সময় আপনার 

পুত্রকে নাম ধরিয়া আহ্বান করাতে নারায়ণ হঠাৎ উপস্থিত হইলেন। আচ্ছা, 

নারায়ণ কি তাহার মনের ভাব জানিতেন না এবং বুঝিতে পারেন নাই যে, “সে 

আপনার পুত্রকে আহবান করিতেছে অথব। আমাকে আহ্বান করিতেছে ।” যদি নাম 
মাহাত্মা এইরূপই হয়,তবে আন্কালও নারায়ণ নাম স্মবণকর্তার ছুঃখমোচনের জন্য তিনি 

কেন আইসেন না £ যদি একথা সত্য হয়, শাহ! হইলে কারারুদ্ধ লোক “নারায়ণ 

নারায়ণ” বলিয়। কেন কারাগার হইতে মুক্তি পায় না? এইরূপ জ্যোতিষ শাস্ত্রের 

বিরুদ্ধ ভাবে স্বমেরু পর্বতের পরিমাণ লিখিত হইয়াছে । প্প্রিয়ব্রত রাজার রথচক্রের 

পদ্ধতি হইতে সমুদ্র হইয়াছে এবং পৃথিবী উনপঞ্চাশ কোটি যোজন পরিমিত ইত্যাদি 
একূপ অলীকবাদ গাগবতে লিখিত আছে যে, তাহার কোন পারাবার নাই । 

এই ভাগবত বোপদেব রচিত। তাহার ভ্রাতা জয়দেব গীতগোবিন্দ রচন! করিয়া- 

ছিলেন দেখ, তিনি “আমি শ্রীমন্ভাগবত পুরাণ রচনা করিয়াছি” এই অর্থে শ্লোক 

রচনা করিয়া “হিমাত্রি” নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন । আমার নিকট উক্ত লেখার ঠিনটি 

পত্র ছিল। উহার মধো একটি পত্র নষ্ট হই গিয়াছে । তৎপত্রস্থ শ্লোক সকলের 

যে আশয় ছিল, তাহা! লইয়া! আনম ছৃইটা শ্লোক রচনা করিয়া নীচে লিখিলাম । ধাহার 

বিশেষ দর্শনের ইচ্ছা হইবে, তিনি হিমবন্দ্রি গ্রন্থে দেখিবেন। 

হিমাদ্রেঃ সচিবন্তার্থে সুচনা ক্রিয়তেহুধুন। | 
স্কন্ধাহধ্যায় কথানাঞ্চ যতপ্রমাঁণৎ সমাসতঃ ॥১। 

৪8৫ 
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শ্রীমন্ভাগবতৎ নাম পুরাণঞ্চ ময়েরিতমৃ । 
বিদ্বষা বোপদেবেন শ্রীরুষ্ণম্ত যশোহস্বিতমূ্ ॥২॥ 

নষ্ট পত্রে এই মন্দ শ্লোক ছিল । অর্থাত রাঞ্জসচিব হিমাদ্রি। বোপদেব পণ্ডিতকে 
বলিয়াছিলেন যে তোমার রচিহ শ্রীমন্তাগবত সম্পূর্ন প্রনিবার জামার অবকাশ 
নাই। অতএব তুমি সংক্ষেপতঃ শ্লোকবন্ধ সূচীপত্র প্রন্তত কর! উচ্চা দেখিয়া আমি 
শ্রমন্তাগবত কথ! সংক্ষেপতঃ জানিয়৷ লইব” তদনুসারে বোপদেব নিন্লিখত সূচীপত্র 
রচনা করেন। উহার মধ্যে উক্ত নষ্ট পত্রে দশ শ্লোক নষ্ট হইয়। গিয়াছে । এইজন্য 
একাদশ শ্লোক হইতে লিখিত হইতেছে । নিম্নলিখিত শ্লোক সমস্তই বোপদেবের রচিত। 

বোধ্যন্তীতি হি প্রান্ুঃ শ্রীমন্ভাগবতৎ পুনঃ । 
পঞ্চ প্রশ্নঃ শৌনকম্ত সৃতম্তাত্রোত্তরৎ ত্রিষু ॥১১৪ 
প্রশ্নীবতারয়োশ্চৈৰ ব্যাসম্ত নিরতিঃ কৃতাৎ। 
নারদন্যাত্র হেতৃক্তিঃ প্রতীত্যর্থৎ স্বজন্ম চ ॥১২। 
ুপ্তত্বং দ্রৌণ্যভি ভবন্তদস্ত্াৎ পাগুবা বনমৃ। 
ভীতনম্ত স্বপদপ্রাপ্তিঃ কৃষ্ণন্ দ্বারিকাগমঃ ॥১৩। 
শ্রোতুঃ পরীক্ষিতো৷ জন্ম ধৃতরাষ্ন্তয নির্গমঃ। 
কৃষ্ণমর্ত্যত্যাগসূচা ততঃ পার্থমহাপথঃ ॥১৪। 
ইত্যষ্টাদশভিঃ পাদৈরধ্যারার্থঃ ক্রমাৎ স্মৃতঃ। 
স্বপর প্রতিবন্ধোনৎ স্ফীতৎ রাজ্যৎ জহে৷ নৃপঃ ॥১৫॥ 

ইতি বৈরাজ্জো দার্াক্তৌ প্রোক্তা ভ্রোণিজয়াদয়ঃ ৷ 
ইতি প্রথমঃ স্কন্ধঃ 1১ 

ইত্যাদি দ্বাদশ স্কন্ধের সৃশীপূত্র বোপদ্দেব পণ্ডিত এইরূপে রচনা! করিয়। মন্ত্রী 
'ছিষাদ্রিকে প্রদান করেন । বিনি বিস্তার জানিতে ইন্থ! করন, তিনি বোপনদেব রচিত 

হিঙ্াদ্রি গ্রন্থে দেখিয়া লইবেন । এইরূপ অন্য পুরাশেরও সীম। বুঝিতে হইবে । তৰে 

€ানটা উনবিংশ, কোনটা বিংশ এবং কোনটা এক'বংশ এইরূপ কম আর বেশী 
হইবে । 

দেখ !: মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের অহ্যত্তম ইতিহাস আছ্ে। তাহার গুপ, কন এৰং 

স্বভাব আন্ত গুকষের সুূশ। উচাতে এইকস কুত্রাপি লিখিত নাই বে শ্রকক জন 
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হইতে মৃত্যু পর্য্যস্ত কখন কোন অধন্মীচরণ অথবা কোন অসৎ কাধ্য করিয়াছিলেন । 

কিন্তু এই ভাগবত রচয়িতা আপনার মনোগঠিত অনুচিত দোষ আরোপ করিয়াছে । 

দুগ্ধ, দধ ও মাখন আদ্দির অপহৃরণ, কুজা দাসীর সহিত সমাগম এবং পরস্ত্রীদিগের 

সহিত রালক্রাড়াদি মিথ্যা দোষ ্রীকৃষ্ে। আরোপ করা হইয়াছে । ইহার পঠন ও পাঠন 
এবং শ্রণ ও শ্রাবণ বশতঃ ভিশ্মতাবলম্বী লোক শ্রীকৃষ্ণের বনু প্রকার নিন্দা করে। 

যদি ভাগবত না হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ সশ মহা ত্মাদিগের মিথ্যা নিন্দা কিরূপ্চে 

হইতে পারিত ? শিবপুরাণে দ্বাদশ জ্যোটিলিল আছে। সে স্থলে প্রকাশের লেশমাত্রও 
নাই। রাত্রিতে দীপ ব্যতিরেকে অন্ধকারে লিঙ্গও দৃষ্ট হয় না। এ সমস্ত লীল! 
“পোপের” জানিঞ্চে হইবে । ( প্রশ্ন ) বেদ পড়িবার সামধ্য না থাকাতে স্মৃতি, স্মৃতি 

পাঠের উপযুক্ত বুদ্ধির অভাবে শাস্স এবং শাস্ত্র পাঠের সামর্থ না থাকাতে পুরাণ সকল 
রচিত হইয়াছে ' উহা! কেবল স্ত্রীলোক এবং শুদ্রদিগের জন্য, কারণ ইহাদিগের বেদ 
পাঠের এবং শ্রবণের অধিকার নাই। (উত্তর ) একথ। মিথ্যা, কারণ পঠন ও পাঠন 

হইতেই সামর্থা হয়। তদ্ব্তীত বেদের পাঠে এবং শরবণে সকলেরই অধিকার আছে। 

দেখ গার্গা আদি ক্্রীলোক এবং ছান্দোগ উপনিষদে জনশ্রুতি শুদ্রও রৈক্য মুনির 
নিকট বেদ পাঠ করিয়াছিলেন। তগ্্তীত যজুব্রেদের ১৬ অধ্যায়ের ২ মন্ত্রে স্পষ্ট 
লিখিত আছে যে মনুষ্যমাত্রেরই বেদ পাঠে এবং শ্রবণে অধিকার আছে। ইহা সন্তেও 

যাহার! মিথ্য। গ্রন্থ র5ন! করিয়া লোকদিগকে সশ্য গ্রন্থ হইতে বিমুখ করিয়! ভ্রমজালে 

পাঁতিত করতঃ আপনাদিগের £য়োজন সাধন করে, উহারা মহাপাপী কেন না হইবে 2 

দেখ গ্রহদিগের চক্র কিরূপ প্রচলিত করিয়াছে । উহাতে সমস্ত বিষ্ভাহীন মনুষ্যই 

গ্রস্ত হইয়াছে । “আকৃষ্ণেন রজ্জসা ০” ।১। সূর্যের মন্ত্র। “ইমং দেবা অসপত্বং 
স্ববধবম্ ০৮ । ২। চন্দ্রণৎ। “অগ্নিমুদ্ধা দিব; ককুৎপতি:*৮ 1৩1 মঙ্গল | “উদবুধ্যস্বাগ্নেণ্” 

।৪। বুধ। বৃহস্পতে অতিযদধ্যে। ০৮” । ৫। বৃহস্পতি । "শুক্রমন্ধসঃ,” | ৬। শুক্র; 
প্শান্পো দেবী“ভিষ্টয়ণ”। ৭। শনি। “কয়ানশ্চিত্র আভুব”। ৮: রানু! এবং “কেতুং 
কষ্বন্ল কেতবে”। ৯। ইহাকে কেতুর কণ্ডিকা ক'থত হয়। (আকৃষে ) ইহ! সূর্য্য 

এবং ভূমির আকর্ষণ । ১। দ্বিতীয় রাজগুণ বিধায়ক । ২। তৃতীয় অগ্নি ৩। এবং চতুর্থ 

জমান 181 পঞ্চম বিদ্বান্।৫। যষ্ঠ বীধ্য ও অন্ন । ৬। সপ্তম জল প্রাণ এবং পরমেখর 
৭। অষ্টম মিত্র ।৮। নবম জ্ঞান গ্রহণের বিধায়ক মন্ত্র, গ্রহদিগের বাচক নহে । ইহার 

অর্থ না জানা বশতঃ ভ্রমজালে পতিত হইয়াঙ্ছে। (প্রশ্ন) গ্রহদিগের ফল হয় কি 

না? (উত্তর ) “পোপ” লীলাতে যেরূপ আছে তদ্রুপ নহে । কিন্তুসূষ্য ও চন্দ্রমার 
ফিরণত্বারা উঞ্ণত! অথবা শীতলতা! বশতঃ অথবা ধাতু বিশিষ্ক কাল চক্রের স্বন্ধ মাত্র 
হইতে আপনার প্রকৃতির অনুকুল স্ুধ ও দুঃখের উহার নিমিত্ত হয়। পরস্ত “পোপ” 



৩৫৬ নত্যার্থ প্রকাশ । 

লীলায় কথিত হয় যে “শুন শেঠ য্মান মহাশয | তোমার আজ অইম চন্দ্রমাঃ সূরধযাদি 
ক্র.র গুহে রহিয়াছে ও আড়াই বসর যাবৎ *নৈশ্চরের একপদ আসিয়াছে, অতএব 
তোমার অত্যন্ত বিত্ব হইবে, এবং গৃহদ্ধার হইতে দূরস্থ করিয়া তোমাকে বিশেষ পর্যটন 
করাইবে। পরস্ত যদি তুমি গ্রহদিগের দান, জপ, পাঠ ও পুজা করাও তবে এ সকল 
দুখ হহতে রক্ষা করিতে পার” ইতাদ। ইহাদিগকে বল! উচিত যে “শুন “পোপ” 

মহাশয় £ তোমাদিগের এবং গ্রহগণের সম্বন্ধ কি? গ্রহ কি বস্তু ?” 

( পোপ ) 2-- 

দৈবাধীনৎ জগৎ সর্ব মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ। 
তে মন্ত্া ব্রাহ্মণাধীনান্তস্মাৎ ব্রাহ্মণদৈবতম্ ॥ 

দেখ কেমন প্রমাণ রহিয়াছে । সমস্ত জগ দেবতার্দিগের অধীন, সমস্ত দেবত৷ 

মন্ত্রের অধশন, এবং মন্ত্র সকল ব্রাহ্গণদিগের অধীন, অতএব ব্রাহ্মণগণ দেবতা কথিত 

হয়। কারণ যাহাকে ইচ্ছা! হইবে সেই দেবতাকে মন্ত্রবলে আহবান করতঃ প্রসন্ন করিয়! 

কাধ্য সিদ্ধ করিবার অধিকার আমাদ্িগেরই আছে । আমাদিগের মন্ত্র শক্তি না থাকিত 

তোমাদিগের মত নাস্তিক আমাদিগকে সংসারে থাকিতেই দ্বিত না। (সত্যবাদী ) যে 
সকল চোর, দন্যু ও কুকম্মান্বিত লোক আছে উহারাও তোমার দেবতাদিগের অধীন 

হইবে? দেবতাই উহাদ্দিগকে দুষ্ট করাইতেছে ? এরূপ হইলে তোমার্দিগের দেবত। 
এবং রাক্ষসদ্দিগের মধ্যে কিছুই প্রভেদ রহিল না। যদি মন্ত্র তোমার্দিগের অধীন হয় 

তবে উহ! দ্বারা তোমর। যাহ। ইচ্ছ। কর তাহাই করিতে পার এবং তাহা হইলে উক্ত 

মঞ্জর দ্বারা দেবশাদ্িগকে বশীভূত করিয়। রাঞ্জাদিগের কোষ উঠাইয়া আপনার গৃহ 
পুর্ণ করিয়৷ উপবেশন করতঃ কেন আনন্দ ভোগ কর না? গুহে গুহে শনৈশ্চরাদির 
তৈলাদি ছায়াদান লইবার জন্য অনবরহ কেন ঘুরিয়। বেড়াও £ যাহাকে তোমর! 

কুবের বলিয়া মনে কর, তাহাকে বশীভূত করিয়। ইচ্ছামত ধন আনয়ন কর, হতভাগ্য 
দরিদ্রদিগকে কেন হাতসর্বস্থ করিতেছ ? যদ্দি ভোমাদিগকে দান দিলে গ্রহ সুপ্রণন্ 

হয়, এবং দান না দিলে অপ্রসন্ন হয়, তবে আমাকে সুধ্যাদি গ্রহের প্রসন্নতা এবং 

অপ্রসন্গত। প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করাও । যাহার অন্টম চন্দ্র অথবা সূ্ধ্য এবং বাহার 
তৃতীয় চন্দ্র, এই উভয়কে জ্যৈ্স মাসে জুত! না পরাইয়। উত্তপ্ত ভূমির উপর চলিতে 
দাও। যাহার উপর প্রসন্ন হইবে, তাহার চরণ ও শরার দগ্ধ না হওয়াতে এবং 

যাহার উপর ক্রুদ্ধ হইবে তাহার দগ্ধ হওয়। উচিত। আর পৌষ মাসে উক্ত 
উভয়কে উলঙ্গ করিয়া! পুর্ণিমার সমস্ত রাত্রি মাঠে রাখ, যদি একের শীত 
লাগে এবং অপরের ন। লাগে তাহ। হইলে জানিতে হইবে ষে গ্রহ ক্রর জবব! 
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সৌম্যদৃষ্টিবিশিট আছে। অধিকস্ত তোমাদ্দিগের গ্রহলম্বন্ধ কি? তোমাদিগের ডাক 
অথবা টেলিগ্রাফ কি উহ্াদিগের নিকট যায় অথবা অইসে ! অথবা তোমর! উহ্াদিগের 

নিকট কিম্বা উহারা তোমাদিগের নিকট গমনাগমন করে ! তোমাদিগের যদি মন্ত্রশক্তি 

থাকিত তবে তোমর! কেন স্বয়ং রাজা অথব৷ ধনাঢ্য হইয। পড় না! অথবা শত্রদিগকে 

কেন আপনার বশে আনিতে পারিত্ছে না? যে বেদ এবং ঈশ্বরের আঙ্ঞ। বিরুদ্ধ 

পোপলীল! প্রচলিত করিবে সেই নাস্তিক। যর্দ তোম দিগকে গ্রহদান না দেওয়। হয় 

তাহ। হইলে যাহার গ্রহ হইয়াছে সেই গ্রহদানের জন্য ভোগ করিবে তাহাতে চিন্ত। 

কি? যদ্দি তোমরা বল যে “তাহ! হইলে চলিবে না আমাদিগকেই দান দিলে গ্রহ 

স্থপ্রস্ন হইবে এবং অন্যকে দিলে হইবে ন1” তাহা হইলে কি তোমর! গ্রহদিগের 

নিকট “পাট্র।” লইয়াছ? যদি “পাট্রা লইয়৷ থাক, তাহ হইলে সূর্ধ্যাদিকে আপনাদিগের 
গৃহে আহবান করিয়া পুড়িয়। মর । ইহাই সত্য যে সূর্যযাদিলোক জড়, উহার! কাহারও 
ছুঃংখ অথবা মুখ দিবার চেষ্টা করিতে পারে না। পরন্থু তোমর। যে কয়জন গ্রহ- 

দানোপজীবী আছ, সকলেরই গ্রহদিগের মুততি স্বরপ। কারণ গ্রহ শবের অর্থও 

তোমাদিগের উপর সংলগ্ন হয়। "যে গৃহুন্তি তে গ্রহাঃ; যাহার! গ্রহণ করে তাহা- 
দিগের নাম গ্রহ । যতক্ষণ রাজা, জমিদার, ধনী, বণিক এবং দরিদ্র্দিগের নিকট তে মা- 

দ্রিগের পদ সঞ্চার না হয় ততক্ষণ কাহারও নবগ্রহ স্মরণ হয় না। যখনই সাক্ষাৎ 

ূর্ধ্য ও মুত্তিমান্ শনৈশ্চরাদির ম্যায় তোমরা উহাদিগের স্বন্ধে আরোহণ কর, তখনই 
গ্রহণ ব্যঠিরেকে কখনই উহাদিগকে ত্যাগ কর না। যাহারা তোমাদিগের নিকট 

আইসে না, তোমর1 তাহাদিগকে নাস্তিকাদ্দি বলিয়া নিন্দা করিয়া থাক। (পোপ) দেখ, 

জ্যোতিষের প্রত্যক্ষ ফল যে আকাশে অবিস্থিত সূর্য্য, চন্দ্র, রাহ এবং কেতুর সংযোগ 

স্বরূপ গ্রহণের কথা৷ পূর্বেই বলিয়! দেয়। উহা যেরূপ প্রত্যক্ষ হয় তন্রপ গ্রহদিগেরও 
ফল প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে । দেখ গ্রহগণ হইতেই লোকে ধনাঢ্য, দরিদ্র, রাজা, ভিক্ষুক, 

স্বথী এবং দুঃখী হইয়! থাকে | ( সত্যবাদী ) যে গ্রহণরূপ প্রত্যক্ষ ফলের কথা বলিতে 
উহা গণিত বিস্তার ফল, ফলিতজ্যোতিষের নহে । গণিতবিষ্ঠা সত্য এবং ফলিতবিষ্কা 

স্বাভাবিক সম্বন্ধ জন্য ব্যতিরেকে মিথ্যা জানিতে হইবে । অনুলোম এবং প্রতিলোম 

ভ্রমণকারী ভূমগুল এবং চন্দ্রেব গ্রণিতথ্থার স্পষ্ট বিদিত হওয়া যায় যে অমুক সময়ে, 

অমুক দেশে এবং অমুক অবয়বে সৃষ্যের অথব! চন্দ্রেব গ্রহণ হুইবে। যেমন £-- 

ছাদয়ত্যর্কমিন্দুবিধুৎ ভূমিভা ॥ * 
ইহা সিদ্ধান্তশিরোমণির বচন এবং সূর্ন্যসিদ্ধান্তেও এইরূপ আছে। অর্থাৎ যখন- 

* ঠ্রতলাঘব । আঃ৪ 1 শ্লোক ৪1 দষ্টব্য। 
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সূর্য ও ভূমির মধ্যে চত্দ্রমা আইসে তখন সূর্ধ্যগ্রহণ এবং যখন সুধ্য এবং চন্দ্রের 

মধ্যে পৃথিবী আইলে তখন চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে । অর্থাৎ চক্দ্রমার ছায়। ভূমির উপর 
এবং ভূমির ছায়া চন্দ্রমার উপর পতিত হয়। সূর্ধ্য প্রকাশরূপ বলিয়া উহার সম্মুখে 
কাহারও ছায়া পতিত হয় না, কিন্তু যেমন প্রকাশমান সূর্য্য অথবা দীপাদি হইতে 

দেহার্দির ছায়া বিপরীত দিকে যায়, তত্রপ গ্রহণ বিষয়েও বুঝিতে হইবে । লোকে 

ধন"ঢ্য, দরিদ্র, রাজা, প্রজা অথব! ভিক্ষুক হয় তাহ! কেবল আপনাদিগের কন্ম্ন হইতেই 
হয়, গ্রহগণ হইতে হয় না। অনেক ক্গোতিষী লোক আপনাদিগের কন্যা! ও পুল্রের 
বিবাহ গণিতবিষ্ভার অনুসারে দিয়া থাকেন। তথাপি উহাতে বিরোধ, বিধবা অথব! 
স্তস্থীক পুরুষ হইয়া যায়। ফল সত্য হুইলে এরূপ কেন হইবে? স্থতরাং কম্মের 
গতিই সত্য এবং গ্রহণের গঠি কখন স্তবখ দুঃখ ভোগের জন্য নহে। আচ্ছা, গ্রহণ 
জাকাশে অবস্থিত, এবং পৃথিবীও আকাশের অনেক দূরে রহিয়াছে ইহাদিগের সম্বন্ধ 

কর্তা ও কর্মের সহিত নাই। কর্মের এবং কম্মফলের কর্ত। ও ভোক্তা জীব, এবং 

পরমাত্মা কম্মফলের ভোগ করান। যদি তোমরা গ্রহগণের ফল মান তবে ইহার উত্তর 

ক্বাও যে, যে ক্ষণে এক মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে এবং ঞ্বতারা দেখিয়া সময় নিরূপণ করতঃ 

কদ্মপত্র রচনা কর, সেই সময়ে ভূগোলে অন্য কাহারও জন্ম হয়কি না? যদ্দি বল যে 
“হয় না” তাহা হইলে উহা মিথ্যা কথ! হইবে । আর যদি বল যে “হয়” তবে এক 
তক্রবর্তীর সদৃশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় চক্রবস্তর রাজা কেন হয় না? তবে এই পর্য্যন্ত তোমরা 
বলিতে পার যে এ সক্গল লীলা কেবল তোমাদ্দিগের উদর ভরণের জন্য, তাহা হইলে 
ছয়ত, তোমার কথা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিবে । (প্রশ্ন ) গরুড়পুরাণও কি মিথ্য। ? 
'( উন্ুর) হা, উহা অসত্য । (প্রশ্ন ) তবে মৃতজীবের কি গতি হয়? (উত্তর ) যেমন 
উহার কর্দ্দ। (প্রশ্ন) যমরাজ, রাজা ও চিত্রগুপ্ত মন্ত্রী এবং উহাদ্দিগের কজ্দ্লের 
পর্বত তুল্য শরীরধারী অতি ভয়ঙ্কর গণসকল জীবদ্িগকে ধরিয়।৷ লইয়া বায় এবং পাপ 

€ পুণ্যানুদারে নরকে. এবং স্বর্গে নিক্ষেপ করে । উহাদিগের জন্য দান, পুণা, শ্রাদ্ধ, 
স্পণ এবং বৈতরণী নদী পার হইবার জন্য গোদানাদি করা হয়। এই সক কথ! 

কিকপে মিথা। হইতে পারে ? (উত্তর ) এ সকল কণা “পোপ” লীলার অলীক গল্পমাত্র | 

ঘদি অন্যত্রের জীব সেই স্থানে যায় তাহ! হইলে ধঙ্রাজ এবং চিত্রগুপ্ত উহাদিগের 

গতি ন্যায় করিবে আর সেই মলোকের জীব যদি পাপ করে তাহা হইলে উহাদিগের 

স্কন্য অন্য যমলোক স্বীকার করিতে হইবে যাহাতে সেই স্থানের ন্যায়াধীনে উহাদিগের 

প্রচি দণ্ডবিধান করিতে পারে। যদ্দি যমের গণের শরীর পর্বততুলা হয়, তবে তাহা 
€েখা বায় না কেন ? এবং ম্বত্জীবদিগকে লইতে অ.সিলে ক্ষুদ্র ঘারে উহ্বাদিগের এটি 

'ঝঙুলীও প্রবিষ্ট হইতে পারে ন। রাস্তার ক্ষুদ্র ্ুজ্র গলিতেই ব৷ উহাদিগের দেহ 
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প্রতিরুদ্ধ হয় না কেন? যদি বল যে ইহারা সূন্সম দেহও ধারণ করে তাহা হইলে 
“পোপের” নিজ গৃহ ব্যতিরেকে অন্য কোন্ স্থানে উহ্বারা আপনাদিগের পর্ববতবৎ 
পূর্ব দেহের বৃহ বৃহৎ অস্থি সকল রাখিয়া থাকে । বনে যখন অগ্নি লাগে তখন 
একেবারে পিপীলিকাদি জীবগণের দেহ বিনষ্ট হয়, এবং উহাদিগকে ধরিতে যছি অসংখ্য 

যমদূত আইসে তাহা হইলে সে স্থল অন্ধকার হইয়! যাওয়! আবশ্তক । তন্ব্যতশীত উহারা 

জীবদিগকে লইতে পরস্পর ধাবমান হইলে যদি উহার! পরম্পর আঘাত প্রাপ্ত হয় 
তাহা হইলে পর্বতের বৃহ বৃহৎ শুঙ্গ যেমন ভগ্ন হইয়া পৃথিবীর উপর পড়ে, তদ্রপ 

উহাদিগের বৃহৎ অঙ্গ গরুড়পুরাণ পাঠকের এবং উহার শ্রোতার অঙ্গনে যদি পতিত হয় 

তাহা হইলে ইহারা চাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে এবং গৃহদ্ধার ও পথ সমস্ত প্রতিরুদ্ধ 
হইয়া পড়ে। যদ্দি এরূপ হয় তাহা হইলে ইহারা কিরূপে নির্গত হইতে ও চলিতে 
পারিবে ? শ্রাদ্ধ, তর্পণ ও প্রদত্ত পিণড উক্ত মৃতজশীবদগের নিকট উপস্থিত হয় না, তবে 

সৃতকদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ প্র গৃহে, উদরে এবং হস্তে অবশ্টই উপস্থিত হইয়া 
থাকে। বৈতরণী পারের জঙ্য ধেঁ গোদান্ গ্রহণ হয়, উহা! পোপের গৃহে অথব! “কসাই” 
দিগের গুহে উপস্থিত হয়। বৈতরণীর নিকট গাভী যায় না; তখন কাহার পুচ্ছ 
ধরিয়া পার হইবে এবং হস্ত যখন এই স্থলেই প্রন্লিত অথব! ভূমিতে নিখাত হইয়াছে 
তখন কাহার দ্বারা পুচ্ছ ধারণ করিবে ? এস্থলে এই কথার উপযুক্ত একটি দৃষ্টান্ত 

আছে £_ 
এক জাঠ ছিল। তাহার গৃহে অতি উত্তম এবং অর্ধমণ ডুগ্ধনায়িনী এক গাভী 

ছিল। উহার ছুগ্ধ অতিশয় স্থস্বাদ্ু ছিল এবং কখন কখন “পোপ”জীর মুখেও পড়িত। 
তাহার পুরোহিত এইরূপ চিন্তা করিত যে যখন জাঠের বৃদ্ধ পিতা মুমুর্খ, হইবে তখন 

এই গাভীকে সঙ্কল্প করাইয়া লইব। কয়েক দিন পরে দৈবযোগে উহার পিতার স্বত 
সময় আসিল, বাগরোধ হইল এবং খাট হইতে উহাকে ভূতলে অবতরণ করান হইল 

অর্থাৎ প্রাণত্যাগের সময় উপস্থিত হইল। উক্ত সময়ে জাঠের আত্মীয়, বন্ধু এবং 

কুটুম্বগণও উপস্থিত ছিল। তখন “পোপ” মহাশয় চীশুকার করিয়া বলিলেন বে 

“যজমান ! এক্ষণে তুমি ইহার হস্ত দ্বার গোদান করাও ।” জাঠ দশটি টাকা বাহির 
করিয়। পিতার হস্তে রাখিয়া বলিল যে "্সংল্প পাঠ করুন”। ৮.পাপ” বলিলেন 

"বাহবা ! পিতা কি অনেকবার মরিয়া থাকে? এসময়ে দুগ্ধদায়িনী এবং বৃদ্ধ নয় 

এমন উত্তম গ্রাভী সাক্ষাৎ আনয়ন কব, এইক্সপ গোদান করা আবশ্টক ৮ (জাঠ ) 

“আমার নিকট একটি গ্রাভী আছে, তাহ! না থাকিলে আমার বালক বালিকার 
স্তরণপোষণ নির্বাহ হইবে না । স্থৃতরাং উহাকে দিব না। এই বিংশতি মুদ্রার সঙ্গ 

পাঠ কর্ন এবং এঁ টাকায় আর একটি দুগ্ধবতী গ্রাতী ক্রয় করিয়া লইবেন” (পোপ) 
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“বাহবা ! বাহব! ! তুমি আপনার পিতা অপেক্ষাও গাভীকে উৎকৃষ্ট বুঝিতেছ ? তুমি 

ক আপনার পিতাকে বৈতরণী নদীতে নিমগ্ন করিয়া ছুংখ দিতে ইচ্ছা কর? তুমিত 

অঠি সৎপুত্র দেখিতেছি [” তখন সকল কুটুম্থগণও “পোপ” মহাশয়ের পক্ষে হইলেন, 

কারণ “পোপ” পুব্বেই উহাদিগের সকলকেই আবদ্ধ করিয়! রাখিয়াচিল এবং সেই 

সময়েও ইঙ্গিত করিল! তখন সকলে একত্র হইয়া বলপুরর্বক উক্ত গাভীর দান 
করাইয়৷ সেই পোপকে দেওয়াইল | জ্ঞাঠ সে সময়ে কিছু নলিল না। উহার পিতার 

মৃত্তা হইল। “পোপ” বসের সহিত গাভী এবং দোহনার্থ বড় ঘটা লইয়া, আপনার 

গৃহে বাঁধিয়া ও ঘটা রা'খয়া, পুনরায় জাঠের গৃহে আগমন করতঃ স্বৃতকের সহিত 
শ্মশানভূমিতে যাইয়! দাহাদি কণ্ম করাইল এবং সে স্থলেও কিছু কিছু পোপ লীলা 
বিস্তার করিল। পশ্চাৎ দশগাত্র সপিশ্তীকরণার্দি সময়ে উহার মুণ্ডন করাইল। 

মন্গাব্রাক্ষণ সকলও কিছু লুষ্টীন করিল এবং ভোজনাভিলাবী অনেক লোক আসিয়া 

অনেক বস্তুত্বারা উদরপুরণ করিল। এইরূপে সকল ক্রিয়া সমাণ্ড হইবার পর জাঠ ইহার 
এবং উহার গৃহ হইতে ছুগ্ধ লইয়। চালাইল। চতুর্দশ দনের প্রাতঃকালে “পোপের; 

গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে ঘটীপুর্ণ গ্রো-ছুপ্ধ “পোপের” ব্যবহারের জঙ্ প্রস্তত 
রহিয়াছে । এই সময়ে জাঠ উপস্থিত দেখিয়া “পোপ” বলিল “এস যজমান ! উপবেশন 
কর” । ( জাঠ ) “পুরোহিত মহাশয়, আপনি এদিকে আন্মন”। (পোপ ) «আচ্ছা! 
জুগ্ধ র'খিয়া আসি” । (জাঠ) ণনা না । ছুদ্ধের ঘটা এদিকে লইয়া আমন্মন”। হতভাগ্য 

“পোপ” গ্রিয়া বসিল এবং ছুদ্ধের ঘটা সম্মুখে রাখিল। (জাঠ) “অপনি অত্যস্ত 

মিথাবাদী”। (পোপ )”কেন কি মিথ্যা হইয়াছে?” (জাঠ) “আপনি গাভী কি 

জন্য লইয়াছেন বলুন ?” (পোপ) “হোমার পিতার বৈতরণী নদী পারের জন্য” 

( গাঠ ) “তবে আপনি গাভীকে উক্ত বৈতরণী নদীর কুলে কেন পাঠাইয়। দেন নাই? 
মি কেবল আপনার ভরসায় আছি মার আপন নিক্ষের গৃহে গাভী বান্ধিয়। বসিয! 
আছেন? আমার পিতা না জানি বৈতত্ণীতে কই ক্রেশ পাইয়া থাকিবেন 1” (পোপ) 
“না, নাঃ এই দানের পুণ্যপ্রন্চাবে সেই স্থানে অপব একটি গাভী উৎপন্ন হইয়া তাহাকে 
পার করিয়! দিয়! থাকিবে ।” (জাঠ ) ণ্বৈতরণী নদী এস্থান হইতে কতদূর এবং 
কোন দিকে অবস্থিত ?” (পোপ ) “অনুমান দ্বারা বোধ হয় ত্রিংশ কোটি ক্রোশ দূরে 

অবস্থিত । কারণ উনপঞ্চাশ কোটা যোজন পৃথিবী এবং উহার দক্ষিণ ও নৈঞ্চত কোণে 

বৈশ্তরণী নদী আছে ।” (জাঠ ) এতাদৃশ দুরে আপনার পত্রের অথব! টেলিগ্রামের 
লমাচার যদি যাইয়া এবং আসিয়া থাকে ষে সেস্থানে পুণ্যের গাভী উৎপন্ন হইয়া 

অমুকের পিতাকে পার করিয়! দিখাছে ইত্যাদি বে, আমাকে প্রদর্শন করান ৮ (পোপ) 

“আমার নিকট গরুড়পুরাণের বচন ব্যতিরেকে অন্ক কোন ডাক অথবা! টেলিগ্রাম 
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নাই”। (জাঠ) “এই গরুড়পুরাণ আমি কিরূপে সত্য বলিয়! বিশ্বাস করিব ?* 
( পোপ ) “যেমন সকলে বিশ্বাস করে” (জাঠ ) “আপনাদিগেরই লোকেরা আপন!- 

দিগের জীবিকা নির্ববাহার্থে এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কারণ আপনার পুত্র 
ব্যতিরেকে পিতার আর কেহ অধিক প্রিয় হইতে পারে না। যখন আমার পিতা 
আমার নিকট পত্র অথব! টেলিগ্রাফ পাঠাইবেন, তখন বৈতরণীর নিকট গাভী প্রেরণ 

করিব এবং তাহাকে পার করিয়া অপর পারে নামাইয়া পুনরায় গাভীকে গৃহে আনিব 
ও আমার বালকগণ দুপ্ধপান করিবে । এক্ষণে দুগ্ধপূর্ণ ঘটা, গাভী এবং বস আনয়ন 

করুন|” ইহা বলিয়া জাঠ উক্ত সকল লইয়া আপনার গুহাভিমুখে চলিল । ( পোপ) 

“তুমি দান করিয়া পুনরায় গ্রহণ করিতেছ অতএব তোম।র সত্যনীশ হইবে ।” (জাঠ ) 

“চুপ করিয়া! থাকুন, নচেৎ এই ত্রয়োদশ দিন যাবৎ দুগ্ধ ব্যতিরেকে আমার যে কষ্ট 
ভোগ হইয়াছে উহার ক্ষতিপূরণ করিয়! লইব।” তখন পোপ নিস্তবূ রহিল এবং জাঠ 
গাভী ও বৎস লইয়া স্বগুহে উপস্থিত হইল। 

যদ্দি এই জাঠের সদৃশ সকল লোক হয় তাহা হইলে সংসারে আর “পোপ” লীলা 
চলে না। ইহার! বলে যে দশপাত্র পিও্ড হইতে অর্থাৎ দশাঙ্গ সপিগ্ীকরণ দ্বার! 
জীবের শরীরের সহিত সংযোগ হইয়! অঙ্গুঠমাত্র শরীর নির্মিত হয় এবং পরে ষমলোক 
গমন করে। ইহা যদি হয় তাহা হইলে ম্বৃত্যু সময়ে যমদূতের আসা ব্যর্থ হয়। 
উহাদিগের ত্রয়োদশাহের পশ্চাৎ আসা আবশ্টীক ৷ যদি শরীর গঠিত হয় তবে আপনার 
স্ত্রী, পুত্র এবং ইষ্ট মিত্রদিগের ন্রেহবশতঃ কেন ফিরিয়া না আইসে? (প্রশ্ন) স্বর্গে 
কিছুই পাওয়৷ যায় না। যাহা। দান করা যায় উহাই সেই স্থলে পাওয়া যায়। স্থতরাং 
দান করা আবশ্টাক | ( উত্তর ) তোমাদিগের উক্তবিধ স্বর্গ অপেক্ষা ইহলোক উৎকৃষ্ট । 

এস্থলে ধন্মশাল। আছে, লোকে দান করে ; আত্মীয় মিত্র ও স্বজাতীয়দিগের অনেক 

নিমন্ত্রণ হয় এবং উত্তম উত্তম বস্ত্র পাওয়া যায়। তোমাদিগের কথানুসারে যে স্বর্গে 

কিছুই পাওয়। যায় না তাদৃশ নির্দয়, কূপণ ও দরিদ্র স্বর্গে কেবল পোপ মহাশয়ের 

যাইয়াই কষ্ট পাউক। ভদ্র লোক্দিগের তাহাতে প্রয়োজন কি? (প্রশ্ন) যদি 
আপনার কথানুলারে যম এবং যমলোক নাই এরূপ হয় তবে জীব মরিয়া কোথায় যায়, 

এবং কে ইহাদ্দিগের বিচার করে? (উত্তর) তোমাদিগের গরুড় পুরাণের কথা 

অপ্রমাণ। পরস্ত ইহা বেদোক্ত যে__ 

মেন বায়ুনা সত্যরাজন্ ॥ 
ইত্যাদি বেদবচন হইতে নিশ্চয় হইতেছে ষে বায়ুর নাম “যম” । জীব শরীর ত্যাগ 

করিয়! বায়ুর সহিত অন্তরশীক্ষে অবস্থান করে । সত্যকর্তা ও পক্ষপাতরহিত পরমাত্মাই 

নিও 
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“ধন্মরাজ” এবং তিনি সকলের বিচার করিয়া থাকেন। (প্রশ্ন ) আপনার কথানুসারে 

কাহাকেও গোদানাদি করিবে না এবং কোন দান অথবা পুণ্য করিবে না এইরূপ সিদ্ধ 
কইতেছে । (উত্তর ) তোমার এ কথ! সর্ববথ। ব্যর্থ । কারণ সতপাত্রকে এবং পরোপ- 

কারীকে পরোপকারার্থ স্থবর্ণ, রজত, হীরক, মুক্তা, মাণিক্য, অন্ন, জল, স্থান এবং বস্সাদি 

অবশ) দান কর! উচিত কিন্তু কুপাব্রকে কখন দান করিবে না। (প্রশ্ন) কুপাত্র এবং স্পা 

ত্রের লক্ষণ কি? (উত্তর ) ছলী, কপটা, স্বার্থপর, বিষয়ী, কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ 

যুক্ত পরের অপকারী, লম্পট, মিথ্যাবাদী, অবিদ্বান্, কুসঙ্গী এবং আলম্যপরতন্ত্র হওয়া ; 
তদ্ব্যতিরিক্ত দাতার নিকট বারংবার যাক্স। কর ও আগ্রহ প্রকাশ কর! এবং অস্বীকার 

করিলে পর অনুরোধ করিয়। প্রার্থনা! কর।; সম্থুষ্ট না হওয়া, ন। দিলে তাহার নিন্দা 

করা অথবা শাপ এবং গালি প্রদান করা; যে অনেকবার সেব করে এবং একবার 

মাত্র ক্রটি করে তাহাকে শক্র মনে করা) বাহ্িক সাধুভাব প্রদর্শন করিয়া লোককে 
প্রতারণ কর! ; আপনার নিকট অর্থ থাকিলেও কিছুই নাই এরূপ বল; সকলকে 

গুপ্ত মন্ত্রণ! দিয়! শ্বার্থ সাধন করা; দিবারাত্র ভিক্ষাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত থাকা ; নিমন্ত্রণ 

হইলে যথেষ্ট সিদ্ধি আদি মাদক সেবন করতঃ পরজ্রব্য যথেষ্ঠ ভোজন করা; উন্মত্ত 
হইয়া প্রমোদ করা ; সত্যমার্গের রোধ করিয়া অসত্যমার্গের অবলম্বন করতঃ আপনার 

প্রয়োজন সাধন করা ; তন্রূপ স্বশিষ্যদিগকে কেবল আপনারই সেবা করিতে উপদেশ 
দেওয়! ; অন্য যোগ্য পুরুষের সেবা করিতে না৷ দেওয়া ; সদ্িদ্ভাদি প্রবৃত্তির বিরোধী 

হওয়া ; জগতের ব্যবহারে অশ্রীতি করা অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র, মাতা পিতা, রাজা, প্রজ', 

আত্মীয় ও মিত্রদিগের প্রতি অগ্রীতি প্রদর্শন করা; এবং জগৎও মিথ্যা ইত্যাদি 

অসছুপদেশ দান কর] আদি কুপাত্রদিগের লক্ষণ । ব্রহ্মচারী, জিতেজ্দিয়, বেদাদি 

বিস্তার পঠন ও পাঠন কর্তা, স্্ুশীল, সত্যবাদী, পরোপকারপ্রিয়, পুরুবার্ধা, উদারম্থভাব, 
বিদ্যা ও ধর্মের নিরস্তর উন্নতি কর্তা, ধশ্মাত্সা, শান্ত, নিন্দা ও স্ভতি বিষয়ে হর্ব শোক 

রহিত, নির্ভয়, উৎসাহী, যোগী, জ্ঞানী হৃষ্টিক্রম ও বেদাজ্ঞানুসারে ঈশ্বরের গুণ, কন্্ 

ও স্বভাবের অনুকূল বাবহারী, শ্যায় রীতি অনুসারে পক্ষপাত রহিত হইয়! সত্যোপদেশ 
জাতা, সত্যশার্্ সকল পঠন ও পাঠনকারীদিগের পরীক্ষক, কাহারও তোধামোদকারশ 
নহে, প্রশ্ননকলের বার্থ সমাধান কর্তা, আপনার আত্মার তুল্য অন্যেরও সুখ, দুঃখ, 

হানি ও লাভ অন্ুভবকারী, অবিস্তাদি ক্রেশ, ভ্রম, দুরাগ্রহ এবং অভিমান রহ্থিত. 

'অপমানকে অম্বতের সমান ও সম্মানকে বিষতুল্য জ্ঞাত; সস্তোধী, যে যাহা শ্রীতিপুর্ববক 

বান করিবে তাহাতেই সন্তস্ট, একবার আপদের সময় যাল্্লা করিলেও কেহ যছি ন! 

দেয় এবং প্রত্যাখ্যান করে তথাপি ছুঃখিত বা মন্দচেষ্টানিরত হয় না এবং সেস্থান 

হইতে শীপ্ব প্রতাবর্বন.করে ও তাহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হয় না;: স্থখীপুকধদিগের সহিত 



একাদশ পমুল্লান । ৩৬৩ 

মিত্রতাকারী , দুঃখিতের উপর করুণ! প্রকাশক; পুণ)াত্স। দর্শনে আঈদ্দ কারা » 

পাপীর্দিগের উপর উপেক্ষাকারী অর্থাৎ রাগ ও দ্বেষ রহিত; সত্যমানী; সত্যবাদী ৮ 

সত্যকারী ; নিক্ষপট ; ঈধ্য ও দ্ধেব রহিত ; গম্ভীরাশয় ; সৎপুরুষ ; ধর্শাযুক্ত ; সর্ববথ। 

ুষ্টাচার রহিত ; আপনার দেহ বাক্য ও মন দ্বারা পরোপকারে প্রবৃত্ত ; পরের সুখের 

জন্য এমন কি আপনার প্রাণও সমর্পণ কর্তী; এইরূপ শুভগুণযুক্ত হইলে হ্বপাত্র 

হইয়া থাকে । পরস্থ ছুর্ভিক্ষাদি আপতকালে সকল প্রাণীই অন্ন, জল, বন্ধ, ওষধ, পথ্য 

এবং স্থানের অধিকারী হইয়! থাকে ? (প্রশ্ন) দাতা কয় প্রকার হইয়। থাকে । (উত্তর) 

তিন প্রকার £__উত্তম, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট । ফিনি দেশ কাল এবং পাত্র জানিয়া সত্য 

বিষ্া এবং ধন্মোক্নতিরূপ পরোপকারাথ দান করেন তি'নই উত্তম দাতা । যিনি কীন্তি 

এবং স্বার্থের জন্য দান করেন তিনি মধ্যম দাতা । যে আপনার অথবা পরের কোন 

উপকার করিতে না পারিয়! বেশ্যাগমনাদ্দির জন্য “ভেড়,য়া” এবং তোষামোদীদিগকে 

দান করে, দিবার সময় তিরস্কার ও অপমানাদি করে, স্থুপাত্র ও কুপাত্র কিছু ভেদ 
জানে না, কিন্তু “সকল অন্ন ছৃত্রিশ সের” এইরূপ বিক্রয়কর্তাদিগের মত যে বিবাদে 

ও কলহে দান করে, এবং অন্য ধশ্মাতআাকে দুঃখ দিয়া নিজে স্তুখী হইবার জন্য যে দান 

করে সেই অধম দাতা। অর্থাৎ যে পরীক্ষ। পূর্বক বিদ্বান ও ধ্মাত্মাদিগকে সৎকার 
করে তাহাকে উত্তম, যে যাহাতে আপনার প্রশংসা হয় তাহাঙে পরীক্ষা করিয়া অথবা 

না'করিয়! দান করে তাহাকে মধ্যম এবং যে সম্পূর্ণ অঙ্ধপ্রায় ও পরীক্ষা রহিত হইয়া 

নিষ্ষল দান করে তাহাকে নীচ দাতা কহা যায়। (প্রশ্ব) দানের ফল ইহলোকে 

বা পরলোকে হয় 2 (উত্তর ) সর্বত্র হইয়া থাকে । (প্রশ্ন) স্বয়ং হয় অথব| কেহ 

ফলদান করে ? ( উত্তর ) ফলদাতা ঈশ্বর । যেরূপ চোর এবং দন্থ্য স্বয়ং কারাগারে 

যাইতে ইচ্ছা করে না, রাজ্জা তাহাদিগকে প্রেরণ করেনঃ ধন্মাত্মাদিগের সখ রক্ষা করেন 

ও ভোগ করান, এবং দস্থ্য আদি হইতে তীাহাদিগুকে রক্ষা করিয়া স্থখে রাখেন, তজ্রপ 

পরমাত্মা সকলের পাপ ও পুণ্যের ছুঃখ ও স্থখরূপ ফল যথাব ভোগ করান। (প্রশ্ন) 

এই গরুড় পুরাণাদি যে সকল গ্রন্থ আছে উহা! বেদার্থের অথবা! বেদের পুষ্টিকারী কি 
না? (উত্তর) না। পরস্ত বেদবিরোধী এবং উহা! বিপরীত পথাবলম্বী ! তন্ত্রও তদ্রপ। 

কোন লোক যেরূপ একের মিত্র হইয়া সমস্ত সংসারের শত্রু হয়, পুরাণ ও তন্ত্র বিশ্বাসী 
পুরুষও তক্জপ হয়। কারণ এই সকল গ্রন্থ কেবল একের অপরের সহিত বিরোধোত- 

পাদক। ইহাতে বিশ্বাস কর! বিানের কাধ্য নহে পরস্ত অবিদ্বানেরই কাধ্য। দেখ, 

শিবপুরাণানুসারে ত্রয়োদশী ও সোমবার ; আদিত্য পুরাণানুসারে রবিবার ; চন্দ্র 
খণ্ডামুসারে সোমগ্রহবিশিষ্ট মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনৈশ্চর, রাহ্থু এবং কেতু 

হইলে, বৈষ্ণব মতে একাদশী ; বামনের দ্বাদশ; নৃসিংহের অনস্ত চতুর্দশী; চত্দ্রমার 
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পৌর্্মার্সী ; দিকপালদিগের দশমী; ছূর্গীর নবমী ; “বন্থুদিগের অষ্টমী; মুনিদিগের 
সপ্তমী; স্বামিকান্তিকের ষষ্ঠী; নাগের পঞ্চমী; গণেশের চতুর্থী; গৌরীর তৃতীয়া ; 
অশ্বিনী কুমারের দ্বিতীয় ; আস্তা দেবীর প্রতিপদ এবং পিতৃলোকদিগের অমাবস্যা এই 
সকল দিনে পুরাণের রাঁতি অনুসারে উপবাস করিতে হইবে এবং সর্বত্র এইরূপ 
লিখিত আছে যে, যে মনুষ্য এই সকল বার এবং তিথিতে অন্ন ও পান গ্রহণ করিবে সে 

নরকগামী হইবে । এক্ষণে পৌপ এবং পোপ মহাশয়ের শিষ্ঠদিগের স্থির কর! 

অবশ্ুক যে কোন বারে এবং তিথিতে ভোজন করিবে না। কারণ ভোজন অথব৷ 

পান করিলেই নরকগামী হইবে। নির্ণয় সিন্ধু,” “ধর্মবসিম্ধুপ এবং “ব্রতার্ক” প্রস্তুতি 
যে সকল গ্রন্থ প্রমত্ত লোকে রচন! করিয়াছে তাহাতে এক এক ব্রতের অত্যন্ত হূর্দশা 

করিয়াছে । যেমন শৈবগণ একাদশীতে, কেহ দশমীবিদ্ধাতে এবং কেহ দ্বা্দশীতেই 
একাদশী ব্রত করে। অর্থাৎ পোপ লীলা এতাদৃশ আশ্চর্য্য যে নিরাহারে মরিবার 

বিষয়েও বাদ বিবাদ করিয়া থাকে । একাদশীর যে ব্রত প্রচলিত কর! হইয়াছে উহাতে 

কেবল স্বার্থপরতাই আছে এবং দয়ার লেশ মান্ত্র নাই | ইহার! বলে ১ 

একাদশ্যামন্নে পাপানি বসন্তি ॥ 

যাবতীয় পাপ একাদশীর দ্িন অন্নে বাস করে । এই প্পোপকে” জিজ্ঞাসা করা 

আবশ্বক যে কাহার পাপ উহাতে বাস করে? তোমার ( “পোপের” ) অথব। তোমার 

পিতার ? যদি সকলের সকল পাপ একাদশীতে যাইয়৷ থাকে তাহা হইলে একাদশীর 

দিন কাহারও দুঃখে থাকা উচিত নহে। তাহা না হুইয়া তাহার বিপরীত ক্ষুধা আদি 
হইতে ছুঃখ হইয়া থাকে । ছুঃখ পাপের ফল, এইজন্য নিরাহারে কৰ্ট পাওয়া পাপ। 

ইহার অত্যন্ত মাহাত্মা বর্ণনা কর! হইয়াছে এবং উহার কথ! বলিয়া অনেকে প্রতারণা 
করিষা থাকে । এ বিষয়ে এক গাথা আছে £-_ 

ব্রন্মলোকে এক বেশ্যা ছিল। সে কোন অপরাধ করাতে অভিসম্পাত হইল । তখন 

সে পৃথিবীতে পতিত হইল । সেম্ত্রতি করিয়া! জিজ্ঞাস! করিল যে আমি পুনরায় স্বর্গে 
কিরূপে আমিতে পারিব ? উহাকে বল! হইল যে যখন কেহ উহাকে একাদশীর ফল প্রদান 

করিবে তখন সে স্বর্গে আসিবে । উক্ত বেশ্যা কোন নগরে বিমানের সহত পতিত হও- 

যাতে সেই স্থানের রাজা তাহাকে জিভ্ঞাসা! করিল যে প্তুমি কে”। সে সমস্ত বৃত্তান্ত 
তস্তাপন করিয়! বলিল যে কেহ ঘদ্রি আমাকে একাদশীর ফল অর্পণ করে তাহ। হইলে আমি 
পুনরায় স্বর্গে যাইতে পারি । রাজ! নগরে অন্বেষণ করাইলেন কিন্ত একাদশীর ব্রতানুঠায়ী 
কাহাকেও পাওয়! গেল নাঁ। কিন্তু একদিন কোন শূত্র স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পর বিবাদ 
হওয়াতে সী মস্ত দিন এবং রাত্রি নিরাহারে ছিল এনং দৈদযোগে সেই দিন একাদনী 
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ছিল। সে বলিল যে আমি একাদশী ন! জানিয়া অকম্মাৎ উক্ত দিন নিরাহারে ছিলাম । 
রাজার ভূত্যদিগের নিকট এইরূপ বলাতে উহার তাহাকে রাজার সম্মুখে আনয়ন 

করিল। রাজা তাহাকে বলিলেন যে তুমি এই বিমান স্পর্শকর। সে ম্পর্শ করিবা 
মাত্র বিমান উপবে উডডীন হইয়া গেল। অন্্ানে অনুষ্ঠিত একাদশীর ব্রতের যখন 

এরূপ ফল, তখন জ্ঞানকৃতের ফলের আর কি পারাবার আছে ! কি আশ্চর্য ! নিবু্ধি 

লোক সকল ! এ কথ! যদি সত্য হয় তাহ! হইলে জামি একটি পানের খিলী (যাহ। 

স্বর্গে পাওয়া যায় না) স্বর্গে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিলে বদি একাদশী ব্রতানুষ্ঠায়িগণ 

আপনাদিগের ফল দ্বান করে এবং তাহা! হইলে যদ্দি উক্ত পান ন্বর্গে যায়, তবে পুনরায় 
লক্ষ অথবা কোটি পান স্বর্গে প্রেরণ করিব এবং আমিও স্বয়ং একাদশীর অনুষ্ঠান 
করিব। আর যদি না যায় তাহা হইলে তোমাদিগকে এইকপে নিরাহারে মরিয়! 

যাওয়া অর্থাৎ কষ্ট পাওয়৷) রূপ আপতৎকাল হইতে রক্ষা করিব। এই চতুধিশতি 
একাদশীর পৃথক্ পৃথক নাম রক্ষিত আছে । কোনটি "ধনদা” কোনটি “কামদা” কোনটি 

“পুত্রদ1” এবং কোনটি “নির্জলা” ইত্যাদি । অনেক দরিদ্র অনেক কামী এবং অনেক 

নির্বংশ লোক একাদশীর ব্রত করিয়৷ বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং কেহ মরিয়াও গিয়াছে। 

পরম্থ কাহারও ধন, কামনা অথব! পুর প্রাপ্তি হয় নাই। অধিকন্তু জ্োষ্ঠ মাসের 

শুরুপক্ষ, যে সময়ে এক ঘণ্টা মাত্রও মনুষ্য যদি জল না পায় তাহা হইলে আকুল 

হইয়। পড়ে, সে সময়ে ব্রতানুষ্ঠায়ীর মহ। ক্লেশ উপস্থিত হয়। বিশেবঃ বাঁজাল দেশে 
সমস্ত বিধবা স্ত্রীলোকের একাদশীর দিন অতিশয় দুর্দশা হয় । এইরূপ কশাইয়ের মত 

নির্দয় লোকের লিখিবার সময় কিঞ্নম্মাত্রও দয়া হয় নাই। ইহা না কহিয়। যদি 

নির্জলার নাম সজল! এবং পৌষ মাসের শুব্লপক্ষের একাদশীর নাম নিজ্জল৷ রাখিত, 

তাহ! হইলেও অপেক্ষাকৃত উত্তম হইত। পরস্ত “পোপের” দয়া লইয়। কিছুই প্রয়োজন 

নাই। “কোন জীব মরুক আর “পোপের পেট ভরুক।” গর্ভবতা, সম্ভোবিবাহিতা 

স্ত্রী, বালক অথবা! যুব! পুরুষদিগের কখন উপবাস কর! উচিত নহে। একান্ত যদি 

করিতে হয়, তবে যে দিন অজীর্ণ হইবে অথবা! ক্ষুধানুভব ন! হয় সেই দিন শর্করাযুক্ 

জল ( শয়ব ) অথব৷ দুগ্ধ পান করিয়া থাকা উচিত। যে ক্ষুধার সময় আহার ন৷ 

করে অথব। ক্ষুধায় ভোজন করে তাদৃশ উভয়েই রোগসাগরে পড়িয়া রেশ পায়। 

এই সকল প্রমাদী লোকের লিখিত অথবা! কথিত প্রমাণে কাহারও কিছু কর! উচিত 

শহে। 

এক্ষণে গুরুশিষ্যের মন্ত্রোপদেশ এবং মতমতান্তরের বর্তমান অবস্থা কথিত হইতেছে । 

ূত্বিপূজক সম্প্রদায়ী লোকেরা প্রীশ্ন করে যে, বেদ অনন্ত ; খখেদের ২১, বজুর্ব্ধেদের 
১৬১, সামবেদের :০০০ এবং অথর্ব বেদের ৯ শাখা আছে; ইহার মধো অল্পমাত্র 
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শাখা প্রাপ্ত হওয়! যায় এবং অবশিষ্টের লোপ হইয়াছে ; উহাতে মৃত্তিপূজ। এবং তীর্থের 
প্রমাণ থাকিতে পারে; তাহা না হইলে পুরাণে কোথা হইতে আগিল ? (প্রশ্ন) যখন 
কার্য দেখিয়৷ কারণের অনুমান হয় তখন পুরাণ সকল দেখিলে মূর্তিপুজাতে আর শঙ্কা 

কি? (উত্তর) শাখা যে বৃক্ষের হয় তাহারই সদৃশ হয় ও বিরুদ্ধ হয় না। ক্ষুত্র অথব! 
প্রকাণ্ড শাখা হইলেও উহাতে বিরোধ হইতে পারে না । এইরূপে যতগুলি শাখা 

পাওয়া যায় উহাতে যখন পাধাণাদি মৃত্তির এবং জল স্থলরূপ তীথের প্রমাণ 
পাওয়া যায় না, তখন লুপ্ত শাখাতেও ছিল না, ইহা প্রমাণ হইতেছে । তদ্বাতীত চারি 

বেদই পূর্ণ পাওয়া যায় । শাখ! উহার বিরুদ্ধ কখন হইতে পারে না এবং যাহা বিরুদ্ধ 

হইবে তাহাকে উহার শাখ। বলিয়। কেহ সিদ্ধ করিতে পারে না। প্রকৃত বৃত্তান্ত 
যখন এরূপ হইল, তখন পুরাণ সকল বেদের শাখা নহে, পরম্থ সম্প্রদ্ায়ী লোকে 

পরস্পর বিরুদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিয়। রাখিয়াছে। বেদকে তোমরা যখন পরমেশ্বর কৃত 

বলিয়া বিশ্বাস কর তখন “মাশ্বলায়নাদি” খষি ও মুনিদিগের নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সকলকে 

কেন বেদ বলিয়া বিশ্বাস করিবে । শাখা এবং পত্র দেখিয়। যেমন অশ্ব, বট এবং আত্র 

আদি বুক্ষ বিদ্িত হইয়া! থাকে সেইরূপ ঝষি ও মুনিকৃত বেদাদি, চারি ব্রাহ্ধাণ, অজ 

উপাজ এবং উপবেদ আদি হইতে বেদার্থ জ্ঞান হইয়া থাকে বলিয়া উহাদিগকে শাখা 

বলিয়া মানা আবশ্যক | যাহ! বেদার্থ বিরুদ্ধ তাহার প্রমাণ এবং যাহ। উহার অনুকূল 

তাহার অপ্রমাণ হইতে পারে না । যদি তুমি অনুষ্ট (লুপ্ত) শাখাতে মৃত্তিপুজাদির প্রমাণ 
কল্পনা কর, তাহা হইলে যদি তোমাকে এরূপ কেহ জিজ্ঞাসা করে যে লুপ্ত শাখায় 

বর্ণা শ্রমের ব্যবস্থা বিপরীত আছে অর্থাৎ অন্ত্যজ ও শুদ্রের নাম ত্রাক্মণ এবং ব্রাহ্ধণাদির 

নাম শূদ্র ও অন্তযজাদি ; উহাতে অগমনীয়াগমন, অকর্তবোর কর্তব্যতা, মিথাভানণাঁদিকে 

ধন্দ ও সত্যভাষণাদিকে অধর্ন্দ ইত্যাদি লিখিত আছে তাহা হইলে তুমি উহাকে সেই 

উত্তর দিবে যাহা আমি দিয়াছি। অর্থাৎ বেদ ও প্রসিদ্ধ শাখাতে যেরূপ ব্রাহ্ষণার্দির 

নাম ব্রাঙ্মণাদি এবং শুন্রাদির নাম শুড্রাদি লিখিত মাছে তন্ত্রপ অদৃষ্ট শাখাতেও বিশ্বাস 

করিতে হইবে। অন্যথা বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থাদি সমস্ত বিপর্যানস্ত হইয়া যাইবে। আচ্ছা, 

জৈন্মিনি, ব্যাস এবং পতগ্রলির সময় পর্্যস্তও উক্ত শাখ! সকল বিস্কমান ছিল কি না ? 

ঘদি ছিল না এরূপ হয় তাহা হইলে তুমি কখন ( বর্তমান বিধির ) নিষেধ করিতে 

পারিবে না। যদ্দি বল যে ছিল না, তাহা হইলে শাখা! সকলের থাক! ন্বন্ধে প্রমাণ কি ? 

দেখ জৈমিনি মীমাংসায় সমস্ত কন্ম্দকাণ্ড, পতগ্তলি মুনি যোগশান্ত্রে সমস্ত উপাসনাকাও 

এবং ব্যাস মুনি শারীরিকসৃত্রে সমস্ত জ্ঞানকাণ্ড বেদানুকুল লিখিয়াছেন। উহাতে 

পাষাসাদি মৃত্তিপুজ! এবং প্রয়াগাদি তীর্থের নাম পর্যন্তও লিখেন নাই। কোথা হইতে 

লিখিবেন £ বেদের কোনস্থলে থাকিলে কখনই না লিখিয়৷ ক্ষান্ত হইতেন ন1। 
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সুতরাং লুপ্ত শাখা সমূহেও এই মুতিপৃজার প্রামাণ ছিল না। এ সমস্ত শাখা বেদ নহে। 

কারণ ইহাতে ঈশ্বরকৃত বেদের প্রতিকূল ব্যাখ্যা আছে এবং ইহাতে সংসারী লোকের 

ইতিহাসাদিও লিখিত আছে। এই জন্য উহা বেদের অন্তর্বর্তী হইতে পারে না! 

বেদে কেবল মনুষ্যদিগের বিষ্ভার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং কোন মন্ূষ্যের নাম- 
মাত্রও নাই। স্ত্ুতরাং যৃত্তিপূজার সর্ধবথ! খণ্ডন হইতেছে । দেখ, মৃত্তিপূজা হইতে 
শ্রীরামচন্দ্র, শীর্ণ, নারায়ণ ও শিবাদির অতিশয় নিন্দা ও উপহাস হইয়া থাকে । 

সকলেই জানেন তাহার! মহারাজাধিরাজ ছিলেন এবং তীাহাদিগের স্ত্রী সীতা, রুক্মিণী, 

লক্ষমী এবং পার্ধবতী সকলেই মহারাণী ছিলেন। পরম্থ যখন তীহাদিগের মুদ্তি মন্দিরা- 

দিতে রাখিয়া পৃজক লোক তীাহাদিগের নামে ভিক্ষা করে তখন এক প্রকার তাহাদিগকে 

ভিক্ষুক করিয়া তোলে । উহার। বলে যে “মহারাজ, শেঠ মহাশয়, অথব! বণিক মহাশয় ! 

আগমন করুন, দর্শন করুন, উপবেশন করুন, চরপাম্ৃত গ্রহণ করুন এবং কিঞ্িৎ পৃক্তা 
সামগ্রী প্রদান করুন । সীতারাম, কৃষ্ণরুক্সিণী, রাধাকৃষ্ণ, লক্্মীনারায়ণ অথবা পার্বতী 

মহাদেব আজ তিন দিন যাব বালভোগ বা রাজভোগ অর্থাৎ কোনরূপ ভোজন ও 

পানীয় বা জল ও পান প্রাপ্ত হয়েন নাই। অগ্ ইহাদের নিকট কিছুই নাই। 
রাণী অথবা শেঠপত্বী অস্ত সীতাদদির “নথণ প্রস্তত করিয়া দিউন। অমন্নাদি প্রেরণ 

করিলে রাম অথব! কৃষ্ণের ভোগ হইবে । ইহাদিগের অস্ত্র সমস্ত ছিন্ন হইয়! গিয়াছে। 

মন্দিরের কোন সমস্ত পতিত হইয়াছে এবং উপর হইতে ছাদ দিয়া জল পড়ে। দুষ্ট 

চোর যাহা! কিছু ছিল সমস্ত অপহরণ করিয়াছে এবং ইন্দুরে অনেক দ্রব্য কাটিয়া ফেলি- 
ষ্াছে। একদিন ইন্দুরে এরূপ অনর্থ করিয়াছিল যে ইঁহাদিগের চক্ষুও উতপাটন করিয়। 
পলায়ন করিয়াছে । আমরা এক্ষণে রৌপ্যময় চক্ষু নিশ্দীণ করিতে পারি না বলিয়া 

কৌড়ির প্রস্কত করিয়া! সংলগ্র করিয়া দিয়াছি।” ইচ্ঠারা রামলীল! এবং রাসমগুলও 

করায়। সীতারাম অথবা! রাধাকৃষ্ণ নাচিতে থাকেন এবং রাজা অখবা মোহস্ত প্রভাতি 

ষাহাদিগের সেবকগণ আনন্দে বসিয়। থাকেন । মন্দির মধ্যে সীতা ও রামাদি দণ্ডায়- 

মান থাকেন এবং পুজক অথবা মোহস্ত মান মথব! গদীর উপর তাকিয়া রাখিয়! 

বসিয়। থাকে । গ্রীত্রকালেও ভিঠরের চাবি বন্ধ করিয়া দেয় এবং স্বয়ং উত্তম বায়ুতে 

খাট পাতিয়া শয়ন করে। অনেক পুজক লোক নারায়ণকে কোটায় বন্ধ করিয়! 
বন্ত্রাবত করিয়। গলায় ঝুলাইয়। দেয়। বানরী আপনার শাবককে যেরূপ গলায় 

ঝুলাইয়া রাখে তক্রপ উহার ঝুলাইয়া দেয়। কেহমৃূর্তি ভাঙ্গিয়! দিলে হায়! হায়! 
শব্দে বক্ষস্তাড়ন করিয়া লোককে বলে “যে দুষ্ট লোক সীতারামের অথণ রাধাকৃষ্ের 

বা শিবপার্ধতীর মুর্তি ভাঙ্গিয়া দিল। এক্ষণে অপর মৃত্তি উত্তম শিল্পকরের দ্বার! 
শত প্রস্তরের নিণ্নীণ করিয়া আনয়ন কর &ঃ ও স্থাপন! করত; পুজন করা হাবশ্যক ॥ 



৩৬৮ সত্যার্থ গ্রকাশ। 

দ্বত ব্যতিরেকে নারায়ণের তোগ হয় না। অধিক ন হয়, অস্ততঃ অল্প অবশ্ট অবশ্টুই 

প্রেরণ করিলে ভাল হয়” ইত্যাদি সকল কথা লোকদ্িগকে বল! হয়। আর রাসমগ্ুল 

অথব! রামলীলার শেষে সীতারাম অথবা রাধাকৃষ্ণতকে ভিক্ষা প্রার্থনা! করায়। যে স্থলে 

লোকের মেলা অথব৷ ভিড় হয় সেই স্থানে কোন বালকের মস্তকে মুকুট পরাইয়া 

উহাকে কানাই ( কৃষ্ণ ) বেশ ধারণ করাইয়া! এবং পথের পার্থে বসাইয়? ভিক্ষ। প্রার্থনা 

করাঘ। এই সকল বিষয় দেখিলে কতদূর শোকের বিষয় মনে হয়। আচ্ছা সীতা ও 
বামাদি কি এরূপ দরিদ্র এবং ভিক্ষুক ছিলেন ? ইহা দ্বার! তাহাদিগকে নিন্দা এবং 

উপহাস কর! হয় না তো কি হয়? অধিকন্তু আপনাদিগেরই মাননীয় পুরুষদিগের 

নিন্দ। করা হয়। মাচ্ছ! যে সময়ে তাহার! বিষ্ভধমান ছিলেন, সেই সময়ে সীতা, রুক্সিণী, 

লক্মমী এবং পার্নবতীর মূত্তিকে পথের পার্খে অথবা কোন মন্দিরে দণ্ডায়মান রাখিয়। 

পূজক লোক যদি বলিত যে “এস ইহাদিগের দর্শন কর এবং কিছু ভেট ও পুজ1 দাও” 

তাহ! হইলে সীতারামাদি তাদ্ুশ মূর্থদিগকে সেই কাধ্য হইতে নিবারণ করিতেন ও 
কখন সেরূপ কাধ্য করিতে দিতেন না এবং যদি কেহ তঙ্জরপ তাহাদিগকে উপহাস করিত, 

তাহ। হইলে দণ্ড না দিয়। কি কখন ছাড়িতেন ? হই ইহারা তীাহাদিগের নিকট দণ্ড পায় 

নাই বটে কিন্তু এই কাধ্যের নিমিজ্ত মূর্তিবিরোধীদিগের নিকট হইতে পুজকদিগের 
অনেক প্রকার প্রসাদী ( দণ্ড) লাভ হইয়াছে এবং এক্ষণেও লাভ হইতেছে । তদ্বাতীত 

যত দিন এই কণ্্ন ত্যাগ না করিবে ততদিন যাবৎ তাদৃশ দণ্ড লাভ হইবে সে বিষয়ে 
সন্দেহ কি? এই সকল কার্ধ্য হইতেই শার্ধ্যাবর্তের প্রতিদিন মহুৎ অনিষ্ট এবং পাষাণাদি- 

সূর্ত-পুজকদিগের পরাজয় হইতেছে । কারণ পাপের ফলই দুঃখ । এই পাষাণাদি 
মূর্তির উপর বিশ্বাদ হেতু অনেক হানি হইয়া গিয়াছে এবং এক্সষণেও যদি না পরিহৃত 
হয় তবে ক্রমশঃ ক্রমশঃ অধিকই হইতে থাকিবে । ইহাদিগের মধ্যে বামমাগরঁই অতি 

ভয়ানক অপরাধী । ইহার যখন শিষ্য করে তখন সাধারণকে £__ 

দং দুর্গায়ে নমঃ | ভং ভৈরব'য় নমঃ | এং হ্বীং ক্লীং চামুগ্ডায়ৈ বিচ্চে। ইত্যাদি 
মনত্রমূহের উপদেশ দিয়া থাকে । বাঙ্গালা দেশে বিশেষতঃ একাক্ষতী মন্ত্রের উপদেশ 
দিয়া থাকে । যথা £_- 

হীৎ, শ্রী, ক্লীৎ ॥ শারাবতৎ বং প্রকীঃ প্র ॥8৪1 
ইত্যাদি এবং ধনাঢ্যদিগকে পুর্ণাভিষেক করে । দশ মহ্াবিষ্ভার এইরূপ মন্ত্র £__ 

হাৎ হীৎঃ হৎ বগলামুখ্যৈ ফট, স্বাহা! ॥ 
শাঃ প্রকীঃ প্রঃ ৪১ ॥ 

কোন স্থলে 



একাদশ সমুলাস । ৩৬৯৯ 

হ.ং ফট, স্যাহা। ॥ কামরত্ব তন্ত্র, বীজমন্ত্রঃ ৪ ॥ 
তদ্ধাতীত মারণ, উচ্চাটন, মোহন, বিদ্বেষণ, ও বশীকরণাদি প্রয়োগ করিয়া থাকে । 

এই সকল অবশ্যই মন্ত্রের দ্বারা হয় ন। পরস্ত, উহার! সমস্তই ক্রিয়। দ্বারা করিয়া থাকে । 

যখন কাহারও প্রতি মারণের প্রয়োগ করিতে হইবে তখন, প্রযোজকের নিকট হইতে 
ধন লইয়া ময়দার অথবা মৃত্তিকার পুত্তলিকা নিম্মাণ করিয়া যাহাকে মারিতে হইবে 
তাহার স্বরূপ করিয়া লয় এবং পুসুলিকার বন্ষংস্থলে, নাভিদেশে এবং কে ছুরিকা। 
প্রবেশ করিয়া দেয়, চক্ষু, হস্ত এবং চরণে শঙ্কু বিদ্ধ করতঃ, তাহার উপর ভৈরৰ 
অথব! দুর্গার মৃত্তি নিন্মীণ করিয়! হস্তে ত্রিশুল দিয়! উহার হৃদয়ে লগ্ন করিয়া দেয় এবং 

একটি বেদী নিশ্মাণ করিয়! মাংসাদির হোম করে। এদিকে সেই সময়ে দূত প্রেরণ 

করিয়া গুপ্ত বিষাদি প্রয়োগ দ্বার উহাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করে । যদি পুরশ্চরণের' 

সময় মধ্যেই উহাকে বিনাশ করিতে পারে তাহ! হইলে, আপনাকে ভৈরবের অথবা! 
দেবীর সিদ্ধ বলিয়া থাকে এবং “ভৈরবে! ভূতনাথশচ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পরে-_ 

“মারয় মারয়» উচ্চাটয় উচ্চাটয়, বিদ্বেষয় বিদ্বেষয়, ছিন্ধি ছিন্ধি, ভিদ্ধি ভিন্ধি, বশীকুরু 

বশীকুরু, খাদয় খাদয়, ভক্ষয় ক্ষয়, ত্রোটয় ত্রোটয়, নাশয় নাশয়, মম শক্রন বশীকুরু 

বশীকুরু হুং ফট্ হ্বাহা” ॥ কামরত্ব তন্ত্র, উচ্চাটন প্রকরণ মঃ ৫-_-পী ॥ 

ইত্যাদি মন্ত্র জপ করে, মগ্চ ও মাংসাদি যথেষ্ট পরিমাণে পান ও ভোজন করে, 
আ্রদ্বয়ের মধাস্থলে সিন্দুরের রেখা অক্কিত করে, কখন কখন কালী আদির শ্রীত্যর্থ কোন 
লোককে ধরিয়া বিনাশ করে এবং হোম করিয়া তাহার কিছু মাংসও ভোজন করে । 

যদি কেহ ভৈরবী চক্রে যায় এবং মদ্ভ ও মাংস সেবন না! করে তাহা হইলে, তাহাকে 
বিনাশ করিয়া হোম করে । উহাদ্দিগের মধো কেহ অঘোরী হইলে সে মৃত মনুযোরও 

মাংস ভোজন করে । অজরী ও বিজরীকর্তাগণ বিষ্ঠা এবং যুত্রও পান ভোজন করে । 

এইরূপ এক চোলীমার্গঁ এবং দ্বিতীয় বীজমার্গীঁও হইয়া থাকে । চোলীমার্গী কোন 

গুপ্ত স্থানে অথবা ভূমিতে এক গুপ্ত স্থান নির্মাণ করে । সেই স্থানে সকলের স্ত্রী, পুরুষ, 
বালক, বালিকা, ভগ্মী, মাতা ও পুত্রবধূ প্রভৃতিকে একত্র করিয়া সকলে মিলিয়া ও 
একত্র হইয়া মাংস ভোজন ও মগ্ভপান করতঃ একটি স্ত্রীকে বিবন্ত্র কবিয়া সকল পুরুষে 

উহার গুণ্তেক্রিয়ের পুজা করে ও তাহার নাম দুর্গা দেবী রাখে । এইরূপে সকল স্ত্রী- 
লোকে এক পুরুষকে বিবস্ত্র করিয়! তাহার গুণ্তেন্দ্িয়ের পুজা! করে । যখন উপযুণপরি 
মন্ভপান করিয়া উদ্মত্ত ছুইয়। পড়ে তখন সকল স্ত্রীলোকের বক্ষংস্থলের বস অর্থাৎ 

কাচুলি একত্রে করিয়া একটি বড় গামলায় রাখিয়। এক এক পুরুষ উহাতে হস্ত দিয়া 

যাহার বন্তর প্রাপ্ত হইবে সে, মাতাই হউক, ভগ্মীই হউক, কন্যাই হউক অথব| পুত্রবধূই: 
৪৭ 
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হউক, সেই সময়ে সে তাহার স্ত্রী হইয়া যাইবে । তাহারা পরস্পর কুকর্ম করে 
এবং উন্মত্ত! অধিক হইলে জুতা প্রহারাদি করিয়া কলহও করে। প্রাতৃঃকালে 
একটু অন্ধকার থাকিতে থাকিতে গুহে চলিয়া যায় এবং তখন যে যাহার মাত, 
কনা, ভগ্মী, অথবা পুত্রবধূ দে তাহাই হইয়া থাকে। বীঞ্জমার্গী ভ্্রীপুরুষেরা 
সমাগমের পর জলে বীর্য নিক্ষেপ করিয়। পান করে । এই পামর লোক সকল এই 

সকল কণ্মকে মুক্তির সাধন মনে করে এবং বিদ্য।, বিচার এবং সজ্জনত। হইতে সম্পুর্ণ 

'বিচ্ছিম্ন হইয়। থাকে । 

€ প্রশ্ন) শৈবমতাবলম্বীরা তাল কি না? (উত্তর ) কোথা হইতে ভাল হইবে ? 
“যেমন প্রেতনাথ তেমনই ভূতনাথ”। বামমাগী মন্ত্রোপদেশ দ্বারা যেরূপ ধন হরণ 

করে শৈবগণ ও তদ্রপ “ও নমং শিবায়” ইত্যাদি পঞ্চাক্ষরাদি মন্ত্রের উপদেশ দেয়, 

রুত্রাক্ষ ও ভন্ম ধারণ কণে, স্ৃত্তিকার এবং পাঁধাণাদির লিঙ্গ নিণ্াণ করিয়া! পুজা করে, 
এবং হর হর বং বং ও মুখের হ্বার। গাল বাজাইয়। ছাগের তুল্য বিকৃত শব্দ করে। এরূপ 

করার কারণ ইহারা বলে যে তালিবাছ্ভে এবং বং বং শব্দ করিলে পার্বতী প্রসন্ন হয়েন 

9 মহাদেব অপ্রসন্ন হয়েন ; কারণ যখন মহাদেব ভন্মাস্থরের সম্মুখে পলায়ন করেন 
তখন বং বং শব্দ ও উপহাস জনক তালি বাগ্ভ হইয়াছিল । গাল বাস্ভ করিলে পার্বতী 

অপ্রসন্ন এবং মহাদেব প্রসন্ন হয়েন কারণ, পার্বতীর পিতা দক্ষ প্রজাপতির শিরশ্ছেদ 

করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়। দেহের উপর ছাগের মস্তক সংলগ্ন করা হইয়াছিল এবং 
উহারই অনুকরণ মাত্র গালবাছ্ভ মনে করা হয়। ইহার! শিবরাত্রির প্রদোষের ব্রত 

করে ও এই সকলকে মুক্তির সাধন মনে করে। স্থতরাং বামমার্গী যেবপ ভ্রান্ত শৈবও 
তন্প। ইহাদিগের মধ্যে বিশেষতঃ ছিন্নকর্ণ, নাথ, গিরী, পুরী, বন, আরপ্য, পর্বত 

ও সাগর এবং গৃহস্থ ও শৈব হইয়া থাকে । কেহ কেহ “ছুই অশ্বে আরোহণ করে” 
অর্থাৎ বামমাগীয় এবং শৈব উভয় মতই মানিয়া। থাকে। উহাদিগের মধ্যে কেহ 
কেহ বৈষ্ণবও থাকে । তাহার বিষয়ে প্রমাণ £-- 

অন্তঃশাক্ত। বহিঃশৈবাঃ সভামধ্যে চ বৈষ্বাঃ। 
নানারপধরাঁঃ কৌলা বিচরস্তি মহীতলে ॥ 

ইসা তন্ন্ের শ্লোক : ভিতরে শাক্ত অর্থাৎ বামমার্গা, বাহিরে শৈব অর্থাত রুদ্রাক্ষ 

ও ভশ্ম ধারণ করে এবং সভায় বৈষ্ণব বলিয়! পরিচয় দেয় ও বলে যে “আমর! বিষুর 

উপাসনা কার” । এইড্পে বামমার্গী লোক নান! রূপ ধারণ করতঃ পৃথিবীতে বিচরণ 

করে। (প্রশ্ন ) বৈষ্ণব তবে, ভাল ? (উত্তর) উহারাও ধৃলিবশু অগ্রাহা ? উহারাও 

যেরূপ ইহার।ও তন্রপ। বৈষ্ঞব্দিগের লীল। দেখ । আপনাদিগকে বিষুঃর দাস মনে 
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করে। উহাদ্দিগের মধ্যে যে শ্রীবৈষণব হয় অর্থাৎ চক্রান্থত হয় সে আপনাকে 

সর্ব্বোপরি মনে করে । এ সকল কিছুই নহে। (প্রশ্ন) কি বলিলেন? এ সকল 
কিছুই নহে ৪ সকলই আছে দেখুন। ললাটে নারায়ণের চরণারবিন্দ সদৃশ তিলক 
এবং মধ্যে হরি্রারর্ণ রেখাকে শ্রী বলা যায । এই জন্য আমর! শ্রীবৈঞ্ণবৰ বলিয়ঃ 

পরিচয় দিয়া থাকি, ন।রায়ণ ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও বিশ্বাস করি না এবং মহাদেবের 

লিঙ্গ দর্শনও করি না। কারণ আমাদিগের ললাটে শ্রী বিরাজমান থাকায় তিনি, 

লজ্জিত] হয়েন । বৈষ্ণবেরা “আলমন্দারাদি” স্তোত্র পাঠ করে, মন্ত্রোচ্চা রণপুরর্বক 

নারায়ণের পুজা করে, মাংস ভোজন করে না এবং মদ্য পান করে না। তবে ইহারা 

উত্তম নহে কেন? ( উত্তর) তোমার এই তিলককে হরিপদাকৃতি বলা এবং উক্ত 

পীত রেখাকে শ্রী মনে করা ব্যর্থ । কারণ, উহ! হাতের কারুগিরি এবং হস্তীর ললাটে 

যেরূপ চিত্র ও বিচিত্র রেখ অঙ্কিত করে তোমার ললাটেও সেইরূপ চিত্র মাত্র। 

বিষুঃপদের চিহ্ন তোমার ললাটে কোথা হইতে আসিল £ কেহ কি বৈকুষ্টে গিয়। বিষুঃর, 
পদচিহ্ন ললাটে ধারণ করিয়া আসিয়াছে ? ( বিবেকী ) শ্রী জড় বা চেতন? (বৈষ্ণব) 
চেতন । ( বিবেকী ৷ তাহ! হইলে রেখ। জড় হওয়াতে তাহা শ্রী নহে । আমরা জিজ্ঞাসা 

করিতেছি যে শ্রী। নিশ্মিত কি না? যদি নিশ্মিত না হয় তবে উহা' শ্রী নহে, কারণ তুমি 

প্রতিদিন হস্তদ্বারা উহাকে নিন্মাণ ( রচন। ) করিতেছ, সুতরাং শ্রী হইতে পারে না। 

যদ্দি তোমাদিগের ললাটে উহ! স্ত্রী হইত তাহ। হইলে, অনেক বৈষবের মুখ কেন বিশ্রী 
অর্থাৎ শোভা! রহিত পরিদৃষ্ট হয়? ললাটে যখন শ্রী তখন গৃহে গৃহে কেন তিক্ষা 

এবং সপ্দাব্রত গ্রহণ করতঃ উদদরপৃর্তি করিধা ভমণ কর? কপালে শ্রী এবং মহাদরিদ্রের 

কার্য্য, ইহা, মহ! উন্যুত্তের এবং নিল্প জ্দিগের পক্ষেই সংলগ্ন হইতে পারে । 

ইহাদিগের মধ্যে “পরিকাল” নামে এক বৈষ্ণব ছিল। সে চৌর্্য, দস্থ্যবৃত্তি, 
নরহত্যা, ছল ও কপটতা এবং পরধন অপহরণ করতঃ বৈষ্বদিগের নিকট 

অর্পণ করিয়া প্রসন্ন হইত। একদা পরকাল তাহার চৌর্যাপযোগী অথবা লুটনের 
উপযুক্ত কোন পদার্থ প্রাপ্ত না হওয়ায় বাকুল হইয়া ফিরিতে লাগিল । নারায়ণ, 

ভাবিলেন যে “আমার ভক্ত দুঃখ পাইতেছে। তখন শেঠ (বণিক ) মঙোদযের রূপ 

ধারণ করতঃ অঙ্গুরী আদি অলঙ্কার পরিধান করিয়া রথারূঢ হইয়া পরিকালের সমক্ষে 

উপশ্থিহ হইলেন। পরিকাল রথের নিকট যাইল এবং শেঠকে বলিল যে এই সমস্ত দ্রব্য 

€ অলঙ্কার ) শীত্র খুলিয়! দাও, নচেশু বিনাশ করিব । ক্রমশঃ খুলিতে খুলিতে অঙ্গুরীয় 

খুলিতে বিলম্ব হওয়াতে পরিকাল নারায়ণের অঙ্গুলি কাটিয়৷ উহ গ্রহণ করিল। 

নারায়ণ অতিশয় প্রসন্ন হইয়! চতুভু জ.শরীর ধারণ করতঃ দর্শন দিলেন এবং কহিলেন 
যে “তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়ভক্ত কারণ তুমি সকলকে মারিয়! ধরিয়৷ ধন লুণ্ঠন করতঃ 
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ও চৌর্য্য করওঃ বৈষ্ণবদ্িগের সেবা করিয়া থাক স্থৃতরাং, তুমি ধন্য ।” পরে দে গমন 
করতঃ বৈষ্বদিগের নিকট অলঙ্কার ধরিয়া দিল। এক সময়ে কোন বণিক পরিকালকে 

'পরিচারক নিযুক্ত করিয়া! জাহাজে তুলিয়া দেশান্তরে লইয়া! গিয়াছিল। সেই স্থান 
হইতে জাহাজে স্থপারি পূর্ণ করিয়া লইল। পরিকাল একটি সুপারি লইয়া অদ্ধ 

বিভক্ত করিয়া! বণিককে কহিল যে আমার এই অদ্ধ স্ত্রপারি জাহাজে রাখ এবং 

লিখিয়! দাও যে জাহাজে অদ্ধ স্থপারি পরিকালের আছে । বণিক বলিল যে তোমার 

যদি ইচ্ছ হয় সহত্ত স্থপারি লইও। পরিকাল বলিল যে আমি এরূপ অধন্মণী নহি 
যে আমি মিথ্যা করিয়া কিছু লইব। আমার অর্ধ আবশ্যক । হতভাগ্য বণিক 
ভালমানুষ এবং স্থুলবুদ্ধি ছথিল। সে লিখিয়া৷ দিল। পরে যখন আপনার দেশের বন্দরে 

জাহাজ উপস্থিত হইল এবং স্থপারি নামাইবার জন্য প্রস্তুত হইল তখন, পরিকাল বলিল 

যে আমাকে অদ্বেক স্রপারি দাও। বণিক তখন তাহার সেই অদ্ধখণ্ড স্বপারি দিতে 

আদিল। তখন পরিকাল বিবাদ করিতে লাগিল এবং বলিল যে জাহাজের সমস্ত 

হ্থপারির অধ্ধেক আমার এবং আমি অদ্ধেক ভাগ করিয়া লইব। রাজপুরুষদিগের 
নিকট বিবাদ উপস্থিত হইল । পরিকাঁল বণিকের লিখিত পত্র প্রদর্শন করিল এবং 

কহিল ষে এই বণিক অর্ধেক সুপারি দিবার কথা লিখিয়াছে। বণিক অনেক কহিল 

কিন্তু উবার! শুনিল না । পরিকাল অদ্ধেক স্থপারি লইয়। বৈষ্ণবদিগকে অর্পণ করিল । 
তাহাতে উহারা অতিশয় সন্থুষ্ট হইল ! আজি পর্য্যন্ত সেই দস্ত্য এবং চোর পরিকালেব 

যুণ্তি মন্দিরে রক্ষিত মআাছে। এই কথা ভক্তমালে লিখিত আছে। বুদ্ধিমান লোক 
ইহ] দেখিয়! বুঝিবেন ষে বৈষ্ণবগুণ, উহার্দিপ্রের সেবক এবং নারায়ণ এই তিনই 
চোরমণ্ডলী ব্যতীত আর কিছু কি না? যগ্ভপি মতমতান্তরে কিছু কিছু অল্প অল্প ভাল 
কথা আছে তথাপি উহ্বারা এইরূপ থাকাতে কোন ক্রমেই উত্তম হইতে পারে না: 

দেখ বৈষ্ঞবদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিন্দুবিন্দ্ নান প্রকার তিলক এবং কী ধারণ 
করে। রামানন্দী বগলে গোপীচন্দন ও মধো রক্তবর্ণ, নীমাবত দুইটা সুক্ষা রেখার 
মধ্যস্থল কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু, মাধব কৃষ্ণবর্ণ রেখা, গৌড়দেশীয় বাঙ্গালী “কাটারির” তুল্য 
রেখা, এবং রামপ্রসাদী লোক ছুই শুজরবণ রেখার মধ্যস্থানে এক শুভ্রবর্ণ গোল টীকা 
দেয়। ইহাদিগের ব্যাখ্যা ও ভিন্ন ভিন্ন । রামানন্দী নারায়ণের হাদয় রক্তবর্ণ রেখাকে 

লঙ্গনী চিহ্ব এবং গোসাইগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের হাদয়ে রাধা বিরাজমান রহিয়াছে ইত্যাদি 
বলিয়া থাকে । 

ভক্তমাল গ্রন্থে এক কথা লিখিত মাছে । কোন এক মনুষ্য এক বৃক্ষের নিন্গে 

শয়ন করতঃ মৃত হয় । কাকে পুরী ত্যাগ করাতে উহার ললাটে তিলকাকার হইয়! 
গিয়াছিল। যমদূত উহাকে লইতে আসিল, তখন বিষু্দূতও উপস্থিত হইল। উদ্ভধে 
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বিবাদ করিতে লাগিল। যমদূত বলিল যে আমার স্বামীর আজ্ঞা আছে যে ইহাকে 
যমলোকে লইয়া যাইতে হইবে। বিধুঃদূত বলিল যে আমারও স্বামীর আজ্ঞা আছে 
যে ইহাকে বৈকুণ্টে লইয়! যাইতে হইবে ; দেখ ইহার ললাটে বৈষ্ণবোপযুক্ত তিলক 
রহিয়াছে তুমি ইহাকে কিরূপে লইয়া যাইবে তখন যমদূত নিস্তব্ূভাবে চলিয়। 
গেল। বিষুরদূত অনায়াসে উহাকে বৈকুষ্টে লইয়া গেল এবং নারায়ণ উহাকে বৈকুণ্ে 
রাখিলেন। দেখ যখন অকস্মাৎ তিলক রচিত হইবার এতাদৃশ মাহাত্ম্য তখন প্রীতি- 
পূর্বক আপনার হস্ত দ্বারা তিলক রচনা করিলে ধে নরক খণ্ডন হইয়া! বৈকুষ্টে যাইবে 
তাহাতে আর আশ্চর্য কি? আমি জিজ্ঞাসা করি যে যদি ক্ষুদ্র তিলক রচন! করিলে 
বৈকুণে যাঁয়, তখন সমস্ত মুখে লেপন করিলে অথবা সমস্ত মুখ কৃষ্ণবর্ণ করিলে কিন্ব। 
শরীরের উপর লেপ প্রদান করিলে লোকে সরলভাবে বৈকু্টেরও উদ্ধস্থানে যাইতে 
পারে কি না? এইজন্য এই সকল কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইহাদিগের মধ্যে অনেক 
ভস্মধারী কৌপীন ধারণ করিয়া ছিন্ন বস্ত্রের অগ্নিতে তাপ গ্রহণ করে, জট বৃদ্ধি করে, 
সিদ্ধ পুরুষের বেশ ধারণ করে, বকের তুল্য ধ্যানাবস্থিত থাকে; গীঁজা, সিদ্ধি) ও 

চরসের নেশা করে, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়। রাখে, সকলের নিকট অল্প অল্প অন্ধ, ময়দা, 

কপর্দক ও পয়সা ভিক্ষা করে এবং গুহস্থদিগের বালক দিগকে প্রলোভন দেখাইয়া 

শিষ্য করিয়া লয়। শ্রমজীবী লোক উহাদিগের মধ্যে অনেক থাকে । কেহ বিষ্ধা 

পাঠ করিতে চাহিলে তাহাকে পাঠ করিতে দেয় না এবং বলে যে ঃ-_- 

পঠিতব্যৎ তদপি মর্তবযৎ দস্তকটাকটেতি 
কিৎ কর্তব্যম্ ॥ 

সাধুলোকের বিদ্যাপাঠের প্রয়োজন কি? বিদ্যা পাঠকর্তাও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়; তবে 
দম্ভ কটাকট (শঙ্গ) কেন বুথ! করা? চারিগৃহ ঘৃরিয়া৷ আসা, সাধুদ্দিগের সেবা 

করা এবং শ্রীরামের ভজন করাই সাধুদিগের কাধ্য। 
যদি কেহ ম্্থতার এবং অবিষ্ভার মূর্তি না দেখিয়া থাকে তাহ! হইলে সে ভন্ম 

ধারীকে দর্শন করিয়া আসিবে । যে কেহ উহা্দিগের নিকট আসিবে সে উহার মাতা 
বা পিতার সমান হউক না কেন, ভস্মধারী তাহাকে বস অথব। বসা বলিয়! সন্বোধন 

করে। ভন্মধারী যেমন তক্রপ রূঙ্খড়, সৃত্খড়, গোদড়ীয়, জনতাপ্রিয়, স্থৃতরেসাই, 
অকালী, ছিন্নকর্ণ, যোগী, এবং অঘোর আদি, সকলেই একরূপ 1] এক ভন্মধারীর 
শিষা পশ্রীগণেশায় নমঃ” এইবূশ শব্ধ করিতে করিতে কূপের জল লইতে গিয়াছিল 

সেই স্থানে এক পণ্ডিত বঙ্গিয়াছিলেন। তিনি উহাকে 'শ্ত্রীগনেসাজনমেং” এইরূপ 
শব্দ কবিহে শুনিয়া বলিলেন “অঙে সাধু! অশ্রদ্ধ শব্দ উচ্চারণ করিতেছ ! শ্রীগণে- 
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শায় নম:” এইরূপ বল।” সে শীঘ্ব ঘটাপুর্ণ করিয়া গুরুর নিকটে যাইয়া কহিল যে 
এক ব্রাহ্মণ আমার কথ! অশুদ্ধ বলিয়া দ্িল। ভস্মধারী তাহা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ 
উঠিয়া কূপের নিকট যাইল এবং পণ্ডিতকে কহিল “মি আমার শিষ্যকে প্রতারিত 
করিতেছিলে? তুমি গুরুর পুত্র, কি পাঠ করিয়াছ? তুমি একপ্রকার মাত্র পাঠ 
জান, দেখ আমি তিন প্রকার পাঠ জানি; যেমন প্দ্রীগনেসাজন্নমেং” স্ত্রীগণে সা 
যল্মমেং” আর “শ্রীগণেশায় নমেং”। (পণ্ডিত) “শুন সাধু মহাশয় ! বিদ্যার কথ। 
অতি কঠিন, না পাঠ করিলে উহা! মাইসে না” ( ভস্মধারী ) চল চল, দকল বিদ্বান্কে 
আমি হস্তে মর্দন করিয়। দিদ্ধির ঘটিতে ফেলিয়া একেবারে উড়াইয়া দ্রিতে পারি। 
“সাধুর গৃহ মহত”; তুমি অসার, কি জানিবে? (পণ্ডিত ) দেখ, যদি তুমি বিষ্ভ। 
পাঠ করিতে তাহা হইলে এরূপ অপশব্দ কেন প্রয়োগ করিবে ? তাহ! হইলে তোমার 
সকল প্রকার জ্ঞান হইত । (ভম্মধারী ) তুমি আমার হইতে চাহ কি? আমি তোমার 
উপদেশ শুনিব না। (পঞ্চিত) শুনিবে কোথ। হইতে ? বুদ্ধিও নাই। উপদেশ 
শুনিবার এবং বুঝিবার উপযুক্ত বিদ্ভা আবশ্যক । (ভন্মধারী) যে সকল লোক 
শাস্ত্র পাঠ করিয়াছে অথচ সাধুকে মানে না তাহারা কিছুই পাঠ করে নাই এইরূপ 
জানিতে হইবে । । পণ্ডিত) ই| আমিও সাধুদিগের সেবা করি । পরম্ত তোমার মত 
ধূর্তের সেবা করি না। কারণ সঙ্জন, ধার্মিক, ও পরোপকারী পুরুষকেই সাধু বলা 

যায়। ( ওম্মধারী ) দেখ, আমি দিবারাত্রি বিবস্ত্র থাকি, অগ্নিতে তাপ গ্রহণ করি, 

গাজ। ও চরশের শত শত বার ব্যবহার করি, তিন তিন ঘটি সিদ্ধি পান করি, গাজা, 
লিদ্ধি ও ধুস্তরার পত্রের শাক ভাজা খাইয়! থাকি, সেকৌ। বিষ এবং অহিফেন অনায়াসেই 
গলাধঃকরণ করি, নেশায় বিহ্বল হইয়া দিবারাত্র নিষ্পন্দ থাকি, সংসারের কিছুই 
বুঝি না, ভিক্ষা কিয়! রুটি প্রস্তত করি এবং সমস্ত রাত্রি যাব এরূপ কাশী উঠে 
যে আমার নিকট যদি কেহ শয়ন করে তাহারও কখনও নিদ্রা হয় না ইত্যাদি [সদ্ধর 
এবং সাধুত্বের লক্ষণ আমাতে রহিয়াছে এবং তথাপি তুমি কেন আমার নিন্দা 
করিতেছ ? তুমি ধূর্ত, মামাকে যদি উত্যক্ত কর তবে আমি তোমাকে ভস্ম ক্রিয়া 
ফেলিব। ( পণ্ডিত ) অসাধুব, মুখের এবং অসার দিগের__এই সকল লক্ষণ ; সাধু 
দি:খর নহে। শুন “সারোঠি পরাণি ধর্মবকার্ধানি স সাধু” যিন ধর্মযুক্ত উত্তম 
কাম্য করেন, সর্বদা পরোপকারে প্রবৃত্ত থাকেন, ফধাহাতে কোন দুষ্ট গুণ থাকে না, 
এবং ধিনি বিদ্বান হইয়া সত্যোপদেশ দ্বারা সকলের উপকার কুরেন তাহাকেই সাধু 

ধলা যাঁয়। (ভন্মধারা ) চল চল, তুমি সাধুর কাধ্য কি গানিবে? “সাধুর গৃহ অতি 
মহৎ”; কোল সধুকে প্রতিরোধ করিও না; অগ্তথ|! দেখ এক চিমটাঘাত করিব 

আর মস্তক দ্বিধা হইয়া! পড়িবে। ( পণ্ডিত ) আচ্ছা, ভন্মধারিন্ আপনার স্থানে যাও, 
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আমার উপর অধিক কুদ্ধ হইও না। জান যে রাজ্য কাহার? কাহাকে যদি প্রহার 
কর তাহা হইলে এক্ষণেই ধৃত হইয়া, কারাবাস ভোগ করতঃ, বেত্রাধাত লাভ হইবে 
অথবা! তোমাকেই যদি কেহ মারিয়া বসে তাহা হইলেই বা তুমি কিকরিবে। এ 
সকল সাধুর লক্ষণ নহে। (ভম্মধারী ) চল হে শিষ্য? কোন রাক্ষসের মুখ আজ 

দেখাইয়াছি। (পণ্ডিত) তুমি কখন কোন মহাত্মার সঙ্গ কর নাই। তাহ! হইলে 
এরূপ জড় ও মূখ থাকিতে না। ( ভন্মধারী ) যখন আামি নিজ্বেই মহাত্মা, তখন আমার 

অন্যেরচ্নাবশ্থক নাই। (পণ্ডিত) যাহার ভাগ্য নষ্ট হয় তাহার বুদ্ধি এবং অভিমান 
তোমার মতই হইয়া থাকে । ভম্মধারী আপনার আসনে চলিয়া গেল এবং পণ্তিতও 

গৃহে চলিয়! গেলেন । সন্ধাকালের মারতির পর উক্ত ভন্মধারীকে বুদ্ধ মনে করিয়া 

অনেক ভশ্মধারী "ডণ্ডোৎ ডঠ্ডোত” (দণগুব) বলিতে সাষ্টলে প্রণিপাত করতঃ 

উপবেশন করিল। তখন উক্ত ভন্মধারী বলিল “অরে রামদাস, তুই কি পড়িয়াছিস্ ? 
(রামদীস বলিল ) ভগবন্! আমি “বেন সহচর নাম” পড়িয়াছি। অহে গোবিন্দদাস ! 
তুমি কি পড়িয়াছ? ( গোবিন্দদাস বলিল ) মামি অমুক ভন্মধারীর নিকট "রামসতরাজ” 

পড়িয়াছি। তখন রামদাস জিজ্ঞাসা করিল “ভগবন্ আপনি কি পড়িয়াছেন্ ?% 

( ভম্মধারী ) আমি গীত! পাঠ করিয়াছি । (বামদাস ) “কাহার নিকট 2 (ভস্মধারী) 

চল্ চল্ ছেলে মানুষ ! আমি কাহাকেও গুরু করি না। দেখ আমি “পরগেরাজে” 
€( প্রয়াগরাজে ) থাকিতাম । আমার অক্ষর বোধ ছিল না । যখন কোন লম্ঘিত বস্ত্র 

পরিহিত পণ্ডিতকে দেখিতাম তখন ক্ষুদ্র গীতার পুথি লইয়া জিজ্ঞাসা করিতাম যে এই 

সকল রেখা বিশিষ্ট অক্ষরের নাম কি? এইব্ূপ জিজ্জাসা করিতে করিতে ১৮ অধ্যায় 
গীতা অনায়াসেই মর্দন করিয়া শেষ করিলাম অথচ এক জনকেও গুরু করিলাম না। 

আচ্ছা এতাদৃশ বিদ্যার শক্রদিগের স্কন্ধে অবিদ্তা আসিয়া চাপিবে না তো কোথায় 
যাইবে 2 

এই সকল লোক নেশা, প্রমাদ, বিবাদ, ভোজন, শয়ন, কীশীবাছা, ঘণ্টাবাছ্ধ ও 

শঙ্খবাছ্ধ, অগ্নি গনবরত প্রজ্লিত রাখা, নান, প্রক্ষালন, এবং চারিদিকে বৃথা পর্যটন 

বাতিরেকে অন্য কিছু সৎকা্য করে না। কেহ ইচ্ছা করিলে হয়ত প্রন্তরকেও দ্রবীভূত 

কবিতে পারে কিন্তু এই সকল ভস্মধারীদিগের আত্মার বোধ উৎপাদন করা তাহ। 

অপেক্ষাও কঠিন, কারণ ইহারা প্রায়ই শুন্বর্ণ, শ্রমজীবী, কৃষক এবং কাহার প্রভৃতি 

আপনাদিগ্রের কার্ধা জ্ঞাগ্ করিয়া কেবল ভস্মলেপ করতঃ বৈরাগী অথবা ভল্মধারী 

হইয়! থাকে । স্থতরাং উহাদ্িগের বিগ্ভা মখবা সশুসঙ্গের মাহাতআয জানা অশক্য হইয়। 

থাকে । ইহাদিগের মধ্যে নাথদিগের মন্ত্র “নমঃ শিবায়”। ভস্মধারীরদিগের “নৃসিংহার 
নম” । রামাবতারদিগের এ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ” অথব! ঈসাঁতারামাভ্যাং নমঃ” । কৃষ্ণোপা- 
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সকদিগের প্রীরাধাকষ্াভ্যাং নমঃ,” "নমে! ভাগবতে বান্দেবায়” । এবং বাঙ্গালীদিগের 

মন্ত্র “গোবিন্দায় নম” । এই সকল মন্ত্র কর্ণে প্রধান মাত্রেই শিষ্য করিয়া লয় এবং 

এইরূপ শিক্ষা প্রদান করে, যথা, “বগুস ! “তুম্বার” ( ভিক্ষাপাত্রের ) মন্ত্র পাঠ কর” £_ 

জল পবিতর সথল পরবিতর ওঁর পবিতর কুআ। 

শিব কহে স্থুন পার্ববতী তুদ্ব৷ পবিতর য়া ॥ 

অর্থাৎ “জল্ পবিত্র স্থল্ পবিত্র আর পবিত্র কূপ, । 

শিব কহেন শুন গৌরি ! “তুম্া”% পবিত্র খুব ॥৮ 
আচ্ছা! বল দেখি সাধু অথব! বিদ্বান্ হইলে কিন্বা জগতের উপকারার্ে, কখন কি এরূপ 

কর্মের ইচ্ছ। হইতে পারে? ভন্মধারী লোক দিবারাত্র কাষ্ঠ ও বন্ধ শুঞ্ধ গোময় প্রজ্বলিত 
করে এবং এক মাসে অনেক টাকা মূল্যের কাষ্ঠ ভন্মাডুত করে। যদ্দ এক মাসের 
কাণ্ঠের উপযুক্ত মূল্য দ্বারা কৃম্বলাদি বস্থ ক্রয় করে, তাহ! হইলে ব্যয়িতের শতাংশ 
ধনের দ্বারাও আনন্দে থাকিতে পারে । পরস্ত উহাদিগের এতদূর বুদ্ধি কোথা হইতে 
আসিবে ? উক্তবিধ প্রম্থলিত অগ্নিতে তাপ গ্রহণ করে বলিয়। আপনার্দিগের নাম তপস্থা 

রাখিয়াছে। এই প্রকার করিলে যদি তপন্বী হওয়।৷ যায় তবে বন্য মনুষ্য ইহাদিগের 

অপেক্ষাও অধিক তুপম্বী হইয়া পড়ে । জটাবৃদ্ধি করিলে, ভস্ম মাথিলে অথবা তিলকু 

ধারণ করিলে যদি তপন্বী হওয়। যায় তবে সরুলেই উহ! কুরিতে পারে । ইহার। বাহ্যিক 
অতিশয় ত্যাগী দেখার এবং ভিতরে মহাসংগ্রহী হইয়। থাকে । 

(প্রশ্ন ) কবীরপন্থী তো উত্তম? (উত্তর ) না। (প্রশ্ন) কেন উত্তম নহে ? উহ্ার। 

পাষাণ মাদি যুত্তিপুজার খণ্ডন কুরে । কবীর পুষ্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং শান্তে ও 
পুষ্প হইয়! গিয়াছিলেন ! বখন ব্রহ্মা, বিষুঃ ও মহাদেবের জন্ম হয় নাই তখনও কবীর 
ছিলেন। তিনি অতিশয় সিদ্ধ ছিলেন। যে কথা বেদ ও পুরণেও বিদিত হওয়া যার 
না, কবার তাহ! জানিতেন ; সত্যমার্গ কেবল কবীরই প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাদিগের 
মন্ত্র সত্য নাম কুবার” ইন্যাদি। ( উত্তর) পাধণাদ্ি ত্যাগ করিয়। খাট, গদী, তাঁকিরা, 

খড়ম, এবং জ্যোতিঃ অর্থাৎ দীপাদির পুজা কর! পাষাণ মূর্তি পুজার নুন নহে। কবীর 

কি কাট ছিলেন অথবা কুট্যল ঠিলেন যে চিনি পুষ্প হইতে উৎ্পন হইয়াছিলেন। এবং 
অন্তে ও পুষ্প হইয়া গিয়াছেন ? এ বিষয়ে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত শুন. যায়। উহাই 
সত্য হইতে পারে । কাশীতে এক তন্থুবায়' থাকিত, তাহার বালক সন্তান ছিল না। 

এক সময় অল্লরাত্রি হইলে কোন এক গলীর [ভতর যাইতে যাইতে দেখিল যে পথের 

ধারে একটি ঝুড়িতে পুষ্পাবৃত সেই রাত্রিতে জাত একটি শিশু রহিয়াছে । সে উহাকে 

( ভিক্ষাপাত্র )। 
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লইয়া গিয়া আপনার স্ত্রীকে অর্পণ করিল এবং সে উহাকে পালন করিল। প্রাপ্তবয়ন্ 
হইলে সে তন্তবায়ের কাধ্য করিতে লাগিল। পরে সংদ্কত পাঠের জন্য কোন পণ্ডিতের 

নিকট যাইলে তিনি উহার অপমান করিয়। বলিলেন যে, আমরা তন্কুবায়কে পাঠ দেই না । 
এইরূপে কতিপয় পণ্ডিতের-নিকট যাইলে কেহই অধ্যাপন1 করিল ন। ! তখন নিরর্থক. 

ভাষাগ্রস্থ রচনা করিয়। তন্তবায়াদি নীচ লোকদ্দিগকে বুঝাইতে লাগিল। সে ঙানপুরা 
লইয়া গান করিত, ভজন রচনা করিত এবং বিশেষতঃ; পণ্ডিত লোকদিগের, শাশ্প্রের 

এবং বেদের নিন্দা করিত1 কতকগুলি মূর্খলোক উহার জালে পতিহ হইল । উহার 

মৃত্যুর পর লোকে উহাকে “সিদ্ধ বলিয়! প্রচার করিল। উহার জীবদ্দশায় যে সকল 
পুস্তক রচিত হইয়াছিল, উহার শিষ্েরা তাহা! পাঠ করিতে লাগিল। বর্ণ বদ্ধ করিয়' 
যে শব্দ শ্রুত হয় তাহাকে, অনাহত শব্দ বলিয়। সিঙ্ধীস্ত করিল। ইহারা মনের বৃস্তিকে 

“ম্থুরতি” বলিয়া থাকে । উক্ত শব্দ শুনিবার বিষয়ে প্রবৃত্ত করাঁকে সাধু ও পরমেশ্বরের 

ধ্যান কহে। উহার্দিগের মতে সে স্থলে কালের প্রভাব নাই। ইহারা বর্ধার 
ন্যায় তিলক এবং চন্দনাদিকাষ্ঠের কণ্ঠি ধারণ করে! এক্ষণে বিচার করিয়। দেখ যে 

ইহাতে আত্মার উন্নতি এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি কিরূপে হইতে পারে ? ইহা কেবল বালক- 

দিগের ক্রীড়ার তুল্য একপ্রকার লীলা । (প্রশ্ন) পঞ্জাব দেশে নানক এক মার্গ প্রচলিত 
করিয়াছেন। তিনিও মুর্তি পুজার খণ্ডন করেন, লোকদিগকে মুসলমান হইতে রক্ষা 
করিয়াছিলেন, নিজে সাধু হয়েন নাই এবং গৃহস্থ হইয়াছিলেন। দেখুন তিনি যে মন্ত্রের 
উপদেশ করিয়াছিলেন তাহা হইতে জান! যায় যে তাহার আশয় উৎকৃষ্ট ছিল 

ও সত্যনাম কর্তাপুরুষ নির্ভো নির্বৈর অকালমূর্ত, 
অজোনি, সহভৎগুরু প্রসাদ জপ আদি সচ জুগাদি সচ- 
ছৈভী সচ নানক হোসী ভী সচ.॥ জপজী পৌঁড়ী ১॥ 

(৬) এইরূপ ফাহার সত্যনাম, সেই কর্তা! পুরুষ । তিনি নির্ভর এবং নির্বৈর, 
তিনি অকালমুত্তি অর্থাৎ যিনি কালে এবং যোনিতে উৎপন্ন হয়েন না এবং সর্বদা 

প্রকাশমান রহিয়াছেন। গুরুর কূপাতে তাহার জপ কর। সেই পরমাত্মা আদিতে 

সত্য ছিলেন। যুগে আদিতে সত্য ছিলেন, বর্তমানে সত্য আছেন এবং ভবিষ্যতেও : 

সত্য থাকিবেন। (উত্তর ) মহাত্মা! নানকের আশয় উত্তম ছিল। পরম কিছুই বিষ্কা 

ছিল না। অবশ্য উক্ত দেশের গ্রামের ভাষা জানিতেন। বেদাদি শাস্ত্র এবং সংস্কৃত 

কিছুই জানিতেন না। বদি জীনিতেন তাহা হইলে “নির্ভয়” শব্দকে কেন “নির্ভো” 
এইযূপে লিখিবেন ? তদ্ধ্যতীত ইহার দৃষ্টান্ত (প্রমাণ) তাহার রচিত সংস্কৃত স্তোত্র আছে। 
তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে সংদ্কতেও আমি ক্ষমতা দেখাইব। পরস্ত সংস্কৃত অধ্যয়ন 

৪৮ 



০৭৮ সত্যার্থ প্রকাশ। 

ব্যতিরেকে উহা কিরূপে হইতে পারিবে ? হা উক্ত গ্রামবাসীদিগের সম্মুখে যাহারা কখন 
সংস্কৃত শুনে নাই তাহাদিগের নিকট সংস্কত স্তোত্র রচন। করিয়া সংস্কতেও পণ্ডিত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। আপনার মান, প্রতিষ্ঠা এবং খ্যাতি ইচ্ছ। ব্যতিরেকে এরূপ কখন করি- 
তেন না। অবশ্টুই তাহার স্বীয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ছিল নচেং, যে ভাষা তিনি কহিতেন 

ও জানিতেন তাহাকেই অবলম্বন করিতেন ও বলিতেন যে আমি সংস্কৃত কিছুই জানি না। 

যেহেতু তীহার কিছু অভিমান ছিল তজ্জন্য মান ও প্রতিষ্ঠর্থ কিছু কিছু দত্ত ও প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। এইজন্য তাহার গ্রন্থের যে সে স্থলে বেদের নিন্দা এবং স্তুতিও আছে। 

কারণ তাদৃশ না করিলে যণ্দ কেহ বেদের অর্থ জিচ্ভাসা করিত এবং ব্যাখ্যা করিতে ন৷ 

পারিতেন তাহা হইলে প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইত। এই জন্য প্রথমেই আপনার শিষাদিগের 

সমক্ষে ক্ষোন কোন স্থলে বেদের বিরুদ্ধে বলিয়াছিলেন এবং কোন কোন স্থলে প্রশংসাও 

করিয়াছিলেন । কারণ যদি কুত্রাপি উহার প্রশংসা! না করিতেন, তাহা! হইলে লোকে 

তীহাকে নাস্তিক বলিত। যেমন £ 

বেদ পঢ়ত ব্রক্মা মরে চারে 1 বেদ কহানি । 
সাধ কি মহিমা! বেদ না জানে। 

সুখমনী পৌড়ী ৭। চোঃ ৮॥ 
নানক ব্রহ্ষমজ্ঞানী আপ পরমেশ্বর ॥ 

সঃ পৌঃ৮ । চোঃ ৩ ॥ 
অর্থাৎ “বেদ পড়ে ব্রহ্ম! মরে চারি বেদ গল্প। 

সাধুর মহিমা! বেদ জানে ন। ॥ 

নানক ব্রহ্গজ্ঞানী স্বয়ং পরমেশ্বর &* 

কি আশ্চর্য ! বেদপাঠ করত! মরিয়া গেল আর নানক আদি কি আপনাদিগ্কে 

আমর মনে করেন? ইহারা কিমরে নাই? বেদ সমস্ত বিগ্ভার ভাণ্ডার । পরস্ত যে 

চারি বেদকে অলীক গল্প বলে, তাহার সকল কথাই মিথ্যাগল্প স্বরূপ । যুর্খের নাম যখন 

সাধু তখন সেই হতভাগ্য বেদের ম'হুম! কখনই জানিতে পারে না। নানক বদি বেদের 
মহিমা কখনই জানিতে পারে না। নানক যদি বেদের সন্মান করিতেন, তাহা হইলে 
উাহার জন্প্রদায় চলিত না এবং .তিনিও গুরু হইতে পরিতেন ন! কারণ তিনি সংস্কৃত 
বিষ্তা নিজে পাঠ করেন নাই। সুতরাং অপরকে পাঠ করাইয়া কিরূপে শিষ্য করি- 

(বেন? ইহ! সত্য যে যে সময়ে নানক পঞ্জাবে দাবিভূতি হন তখন তথায় সর্বথ| সংস্কৃত 

বিদ্কা রহিত এবং ঘুসলমানদিগের ছারা পীড়িত হিল। তিনি সেই সময়েকতক 



একাদশ সমুল্লাস। টি 

পরিমাণে লোকদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। নানকের জীবদশায় তাহার কোন 

সম্প্রদায় অথবা! তাহার অনেক শিষ্য হয় নাই! কারণ! অবিষ্ধানের রীতি এইরূপ 

যে মৃত্যুর পর লোকে তাহাকে সিদ্ধ বলিয়। প্রচার করে এবং পশ্চাৎ অনেক মাহাত্ম 

প্রচার করতঃ উহার ঈর্বরের তুল্য সম্মান বৃদ্ধিকরে। নানক অতিশয় ধনাঢ্য অথবা 

জমিদারও ছিলেন না। পরম্থ তাহার শিষ্যেরা “নানকচন্দ্রোদয়” ' এবং “জন্মশাখী” 

আদ্রিগ্রন্থে তাহাকে মহাসিদ্ধ এবং অতিশয় এশর্ষাশালী বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । 

এইয্্প বণিত যে নানকজী' ব্রহ্মাদির সহিত মিলিত হইলে অনেক কথোপকথন হইল 

এবং সকলে তাহার সম্মান করিলেন। নানকের বিবাহে অনেক অশ্ব, রথ, হস্তী, 
স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা এবং পান্না আদি জড়িত নানাবিধ অমূল্য রত্বের আর ইয়ত্তা ছিল না। 
এ সমস্ত অলীক গল্প ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এ বিষয়ে শিষ্যদিগেরই দোষ, 
নানকের নহে) তীহার পর তাহার পুত্র হইতে উদাসী এবং রামদাস প্রভৃতি হইতে 

“নির্্ঘলে” সন্প্রদায় প্রচলিত হয়। ইহার গদীর উত্তরাধিকারী গণ বনু পুস্তক 
ভাষায় রচন! করিয়া রাখিয়াছিল। অর্থাণ্ড গুরুগোবিন্দ ইহাদিগের দশম ছিলেন এবং 

তাহার পর আর কেহ উক্ত গ্রন্থ পাহেবোর সহিত অন্যভাষাপুস্তক মিলিত করিতে 

পারেন নাই। কিন্তু তৎসময় পধ্যস্ত যাবতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুত্র পুস্তক ছিল তাহ! বীধাইয়! 
রাখ! হইয়াছিল। তীহারাও নানকের পশ্চাৎ অনেক পুস্তক রচন করিয়াছিলেন । 
অনেক পুরাণের নানাপ্রকার মিথ্য। গল্লের তুল্য রচনা করিয়াছিলেন। পরন্ত অনেকে 
ত্রহ্মজ্ঞানী স্বয়ং পরমেশ্বর হন মনে করিয়া এবং কম্ম* ও উপাসন! ত্যাগ করিয়। তাহার 

নোনকের) শিষ্য হইয়াছিলেন। ইহার! অনেক বিকৃত করিয়া দিয়াছে । অন্যথা নানক 

যেরূপ ঈশ্বরের প্রতি কিছু ভক্তির কথা লিখিয়! ছিলেন, উহার! যদি তঙ্জরপ করিয়। 
আমিত তাহা হইলে ভাল ছি । এক্ষণে উদ্দাসী বলেন যে আমরা বড়, «নিশ্মলে” 

বলে যে আমর! বড় “অকালীয়ে** এবং সুতরহসাই বলে ষে আমরাই সকলের 
শ্রেষ্ঠ ।. ইহাদিগের মধ্যে গোবিন্দসিংহ বড় শূরবীর হইয়াছিলেন। মুসলমানগণ তাহার 
পুর্ববপুরুষদিগকে অনেক ক্লেশ দিয়াছিলেন বলিয়া ঠিনি উহাদ্দিগের উপর বৈরনির্যাতনের 
ইচ্ছা করিয়া! ছিলেন। পরন্ত তাহার নিকট যুদ্ধ সামগ্রী ছিল না, এদিকে মুসলমান- 

দিগের জাজ্জ্বল্যমান বাদসাহীী ছিল। তিনি এক পুরশ্চরণ করিয়। প্রচার করিয়৷ দিলেন 
যে, দেবী আমাকে বর এবং খড়গ দিয় বলিয়াছেন যে তুমি মুসলমানদিগের সহিত 

যুদ্ধ কর, তোমার শুয় হইবে। অনেক লোক তাহার সঙ্গ লইল। বামমার্গীগণ 
যেরূপ “পঞ্চমকার” এবং চক্রাঙ্কিতগণ যেরূপ “পঞ্চসংস্কার” প্রচলিত করিয়াছিল, 

তক্রুপ তিনিও “পঞ্চককার” প্রচলিত করেন। তাহার পঞ্চ ককার যুদ্ধোপযোগী চিল । 

প্রথম “কেশ” উহা রাখিলে যুদ্ধের সময় যি এবং তরবারি হইতে কতক পরিমাণে 



জি: ৩ সত্যার্থ প্রঙ্কাশ । 

রক্ষা হইতে পারে । দ্বিতীয় “কঙগণ” যাহা অকালী লোক মস্তকের উঞ্কীবের 
উপর রাখে; এবং “কড়।” (বালা) ইহা দ্বারা হস্ত ও মস্তক রক্ষা পায়। 

তৃতীয় ৭কাচ্ছ” (কাছ) জান্ুর উপর এক প্রকার জঙ্ঘিয়। পরিধান করে যাহ! 

দৌডিবার সময় এবং লাফাইবার সময় অতি সুবিধাজনক হয় এবং সেই জন্য মল্পযোদ্ধা- 

গণ মল্লস্থানে ও নর্তকগণও উহা ধারণ করে; উহা! দ্বারা শরীরের মণ্মস্থান রক্ষিত হয় 

অথচ রোধও হয় না । চতুর্থ “কঙ্গা” ( চিরুণি ); উহা! দ্বার কেশ সংস্কার হয়। পঞ্চম 

“কাচু” (অস্ত্রবিশেষ ); শক্রদিগের সান্গা অথবা বাদবিতণ্| হইলে যুদ্ধের সময় উহা! 

কার্যে আইসে। এই জন্য গোবিন্দ সিংহ আপনার বুদ্ধিমত্ত। দ্বারা সেই সময়ে এইবূপ 
রীতি পরিচালিত করিয়া ছিলেন। এক্ষণে উহা! রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। 

যুদ্ধের প্রয়োজনার্থ যাহা ষাহ। কর্তব্য তখন বিবেচিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহ! ধর্ম্বের 

সহিত সংযুক্ত করিয়া লওয়! হইয়াছে। ইহারা মূর্তি পুজা! করেন না! বটে কিন্ত তদপেক্ষ! 
অধিক গ্রন্থের পুজা করে । ইহ! কি যূর্তিপুজা নহে? কোন জড় পদার্থের সম্মুখে 
সন্ভক অবনত করা অথবা উহার পুজা করাই মূর্তিপুজা । মুর্তিপূজকের! যেরূপ 
আাপনার্দিগের দোকান জমাইয়! আপনাদিগের জীবিক। স্থির করিয়। রাখিরাছে তন্ধস, 

ইহ্থারাও করিয়াছেন। পুজারী গণ যেরূপ মূর্তি প্রদর্শন করায় এবং ভেট (পুষ্গ 
'সামগ্রী ) গ্রহণ করে, তক্প নানকপন্থী লোকও গ্রন্থের পূজা করে, অগ্থকে উহাতে 

প্রবৃত্ত করায় এবং ভেট গ্রহণ করে। তবে ফূর্তিপূজকগণ যতদূর বেদের সম্মান করে 
তঙ্জপ, এই গ্রন্থপূজকেরা করে না। ইহা সল! যাইতে পারে যে ইহারা কখন বেদ 
নে নাই এবং দেখেও নাই ; শ্থুতরাং কি করিবে? যদি দর্শন অথবা! শ্রবণ করিত 

তাহা হইলে, যে সকল বুদ্ধিমান্লোক ভ্রান্ত এবং ছুরাগ্রহী নহে তাহারা, উক্ত 

'সম্প্রদায়ন্থ হইলেও বেদমতে আসিয়৷ পড়িত। যাহা হউক ইহার! ভোঞ্জনের গেলযোগ 

অনেক পরিমাণে দূরীভূত করিয়াছে । উহা! যেরূপ পরিহার করিয়াছে তদ্ধণ যদি 
ইহার! বিষয়াশত্তি ও ছুরভিমান ত্যাগ করিয়া বেদ মতের উন্নতি করে, তাহা হইলে 
অতি উত্তম হয় । 

(প্রশ্ন) দাছুপন্থীর মার্গ তে। উত্তম? (উত্তর) যদি বেনমার্গ অনুসারে চল! যায় 

তাহা হইলে তাহাই উত্তম। এজন্য তদনুষায়ী আচরণ কর! ভাঙল অন্য! সর্ধদ| কন্ট 
পাইতে হইবে । দাহৃপন্থীদিগের মতে দাছুর জন্ম গুঙ্গরাটে হইয়াছিল এবং পরে তিনি 

জয়পুরের নিকট “থামেরে” থাকিতেন ও টস বানায় ছিলেন। ঈখরের বিচত্র লীল। 
যে দাছুও আপনার পুজ! প্রচার করিয়া বসিল 1! তখন বেদার্দি শাস্ত্রের সমস্ত কথ! ত্যাগ 

করিয়া কেবল প্দাহুরাম” ২ করিলেই মুক্তি হইবে এইন্ধপ খিখাস হইল !! যধন সত্যো- 

পদেশক্ক খাকে ন! হখন এইরূপ গোলযোগ উপস্থিত ভয় । শল্পদিন হইল “রামপনেসী 
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মত সাহপুরে প্রচলিত হয়। উক্ত মতাবলম্বী লোক সমস্ত বেদোক্ত ধর্ম ত্যাগ করিয়। 
“রাম, রাম” বল! উত্কৃষ্ট মনে করে এবং উহা হইতেই জ্ঞান, ধ্যান এবং যুক্তি 
স্বীকার করে। পরস্ত যখন ক্ষুধা অনুভব হয়, তখন “রামনাম” হইতে কুটী অথবা 

শাকাদি নির্গত হয় না। কারণ পানীয় ও ভোঞ্জন কেবল গৃহস্থেরই গৃহে প্রাপ্ত হওয়। 
যায়। ইহারাও মুর্তিপূজাকে দ্বণ। করে কিন্তু নিজেরাই স্বয়ং মুর্তি" নিশ্রিত হইয়া 
রহিয়াছে। ইহার। অধিক পরিমাণে স্ত্রীলোকের সহবাস করে, কারণ “রমণী” 
ব্যতিরেকে রামের মানন্দ হইতে পারে না। 

রামচরণ নামে এক সাধু ছিল। মেবাড় হইতে প্রধানতঃ “শাহপুরা” স্থানে 
উহ্থার মত চলিয়া আসিতেছে । ইনি রাম শব্দকেই পরম মন্ত্র এবং উক্ত মতের সিদ্ধান্ত 
স্বরূপ স্বীকার করেন। তাহার এক গ্রন্থে যাহাতে সন্ভদাস আদির কথা আছে, 

তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে £-_ 

উহাাদিগের বচন। 

ভরম রোগ তব হি শিট্যা। রট্যা নিরঞ্জন রাই। 
তব জমকা কাগজ ফট্যা। কট্যা করম তব জাই ॥ ১ ॥ 

সাখী ॥ ৬ ॥ 
অর্থাৎ দতভ্রমরূপ রোগ তখনি মিটিল। 

অকলঙ্ক রাজা তখনি রটিল ॥ 

যমের কাগজ অমনি ফাটিল (টুটিল )। 
ছিন্ন হয়ে কণ্ধন তখনি যাইল” ॥ 

এক্ষণে বুদ্ধিমান লোক বিচার করিবেন যে “রাম” ২ কহিলেই অজ্ঞানরূপ ভ্রম অথবা 

যমের পাপ শাসন কিম্বা কৃতকন্দ্ন কখন খগ্ডত হইতে পারে কি না? ইহা কেবল 

মনুষ্যদিগকে পাপে প্রবৃত্ত করায় এবং উহাদিগের মনুষ্য জন্ম নষ্ট করিয়া! দেয়। 

“রাম চরণ” ইহা্দিগের প্রধান গুরু হইয়াছিলেন। তাহার বচন £- 

মহ মা নাও প্রতাপ কে। | স্থুণৌ সরবন চিত লাই। 
রামচরণ রসনা রটো। ক্রম সকল ঝড় জাই ॥ ১। 
জিন জিন সুমর্ধ্যা নাও কুং। সো সব উততর্যাপার ॥ 
রামচরণ জো! বীসর্ধ্যা । সোহি জমকে দ্বার ॥ ২॥ 

য়াম বিনা! সব ঝুট বতায়ো ॥ 
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সত্যার্থ প্রকাশ । 

রাম ভজত ছূট্যা সব ক্রুম্মা । 
চন্দ অরু সূর দেই পর কম্মা ॥ 

রাম কহে তিন কু ভৈনাহি। 
তীন লোক মে' কীরতি গাহী' ॥ 

রাম রচিত জম জোর ন লাগৈ॥ 
রাম নাম লিখ পথর তরাই। 

ভগতি হেঁতি তার হী ধরহী । 
উ“চ নীচ কুল ভেদ বিচারৈ। 

সো তো জনম আপণো হারৈ ॥ 
সন্তা কৈ কুল দীসৈ না হী" । 

রাম রাম কহ রাম সাম্হা হী । 
এঁসো কুণ জো কীরতি গা বৈ। 

হরি হরি জন কৌ পার ন পাবৈ। 

রাম সন্ত] কা অন্ত ন আবৈ। 
আপ আপ কী বুদ্ধি সমগাবৈ ॥ 

নাম মহিম। প্রভাপ,। আবণে করহু আপ, 
চিত্ত করিয়া একাগ্র । 

রামচরণ রসন।, সদ! করহ রটন। 

কৃমি ( কই) দূর হবে শীঘ্র ॥১॥ 

যে করে নাম ম্মরণ, দুঃখ তার উত্তরণ 

যায় সেই ভবপারে । 

রামচরণ বিস্মবি, যমদ্বারে নাহি তরি 

দুঃখ ঘেরিবে তাহারে ॥২॥ 

রাম বিন। মিথ্যা সব, ভজ রামে কম্ম তব, 

খগ্বে সকলি তবে। 

চক্র সূর্য্য করে তার নীরাজন। অনিবার 
অস্তরণীক্ষে দেখ সবে ॥ 
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রাম নামে ভয় যায়, তিন লোকে কীত্তি গায় 

নামে যমরাজ ডরে। 

রাম নাম লিখি পাশে, তখনি প্রস্তর ভাসে 

অবতার ভক্তি তার ॥ 

উচ্চ নীচ বিচারিলে, কুল ভেদ প্রকাশিলে 

জম্ম নাশ হয় তার। 

সাধু কুল দেখি নাহি, “রাম রাম” সদ! কহি 
রাখ পূর্ণ এ সংসার ॥ 

কীর্তি তার কে গাইবে, কেব! তার অন্ত পাবে 
হরিভক্তে নাহি পার । 

রামের নাহিক অস্ত, তথ! ভক্তি ও অনস্ত 

নিজ বুদ্ধি লোকে গায় ॥ 

ইহার খগুন। 

প্রথমতঃ রামচরণ আদির গ্রন্থ দর্শনে বিদিত হওয় যায় যে, তিনি এক জন গ্রাম- 

বাসী সরলস্বভাবের লোক ছিলেন এবং কিছুই পড়া শুনা করেন নাই। অন্যথা 
এরূপ নিরর্থক গল্লকথ কেন লিখিবেন ? ইহাদিগের ইহা কেবল ভ্রমমাত্র যে কেবল 

“রাম রাম” কহিলে কর্মের খণ্ডন হয়। ইহারা কেবল নিজের এবং অপরের জম্ম নষ্ট 

করিয়! থাকে । অতিগপ্রবল যমের ভর দূরে থাকুক দিবারাত্রও রাম রাম করিলে রাজ- 
সিপাহী, চোর দস্থ্য, সর্প, বৃশ্চিক এবং মশকেরও ভয় দূরীভূত হয় না। ফল কথ! 
কিছুই হয় না । যেরূপ “শর্করা” “শর্করা” করিলে মুখ মিষ্ট হয় না তন্রপ, লত্যভাষণাদি 
অনুষ্ঠান না করিলে কেবল রাম রাম করিলে কিছুই হইবে না। যদি রাম রাম 
করিলে একবারও ইহাদিগের রাম শ্রবণ না করে, তাহ। হইলে আজন্ম উহা কহিলেও 

রাম শ্রবণ করিবে না, এবং যদ্দি একবারে শ্রবণ করে তাহা হইলে দ্বিতীয়বার উহার 

কথন ব্যর্থ। এইরূপ লোক আপনাদিগের উদরপুত্তির জন্য এবং অপরের জন্ম নষ্ট 

করিবার জন্য এই রূপ ভ্রমজাল বিস্তার করিয়াছে । আমরা অতিআশ্চর্য্য শুনিয়। 

এবং দ্বেখিয়া থাকি যে ইচার! “রামন্সেহী” নমে ধারণ করে এবং “রমণীম্নেহা”্র কাধ্য 

করে! যে স্থানেই দেখা যায় সেই স্থানেই বিধবা! রমণীগণ উক্ত সাথুদিগকে বেষ্টন 
করিয়া আছে। এই সকল দুক্ষর্মা প্রচলিত না হইলে আধ্যাবর্তের এতদূর ছুর্দশ। 

কেন হইবে? ইহারা আপনাদিগৌর শিষ্কে উচ্ছিষ্ট ভোজন করায়, স্ত্রীলোকের! 

উহাদিগণ্কে দগ্ডব প্রণাম করে এবং নির্জন প্রদেশে সাধু ও স্ত্রীলোকদিগের সমবায় 
হইয়। থাকে । মাড়ওয়ার দেশের খেড়াপা” গ্রাম হইতে ইহাদিগের দ্বিতীয় শাখা প্রচ- 
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লিত হয়। উহার বৃত্তাস্ত এই। চন্মকার জাতীয় রামদাস নামক কোন লোক 

অতিশয় চতুর ছিল। তাহার দুই স্ত্রীছিল। সে প্রথমতঃ অঘোরী হইয়া কুকুরের 
সহিহ একত্রে ভোজন করিত। পরে বামমার্গী ও তাহার পর কুগাপন্থী হয় ।॥ অব- 
শেষে “রাম দেবের “কামড়িয়।”*্ হইয়া আপনার দুই স্ত্রীর সহিত গান ও বাঞ্ত করিত। 

এইরূপে পর্যটন করিতে করিতে সৌথল গ্রামে ণ' চন্দমকারদিগের এক গুরু প্রামদাস” 
ছিল তাহার সহিত মিলিত হইল। সেতাহাকে "রাম দেবের” ধন্মপথ বলিয়া দিল 
এবং তাহাকে শিষ্য করিয়া লইল। উক্ত রামদাস খেড়াপা গ্রামে অধিষ্ঠান করিল 
এবং উক্ত গ্রামের এক দিকে তাহার মত চলিতে লাগিল। অন্যদিকে সাহপুরে 

রামচরণের মত। উহারাও বৃত্তান্ত নি্ললিখিতরূপ শুন! যায়। জয়পুরে এক বণিক 
ছিল। সে “দান্তড়।” গ্রামে এক সাধুর নিকট বেশ গ্রহণ করিল, তাহাকে গুরু করিল 
এসং সাহপুরে আঙিয়। “আড্ডা, করিল। নির্ববদ্ধি লোকদিগের মধ্যে পাষগুদিগের 

মত শীপ্ব বদ্ধমূল হয়, স্থৃতরাং উহারও প্রতিষ্ঠা হইল। এই সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাম- 
চরণের বচন প্রমাণে শিষ্য হইলে উচ্চ মথব। নী5 ভেদ থাকে না। ব্রাক্ষণ হইতে 

অন্ত্যজ পর্য্যন্ত শিষ্য হইয়া থাকে । ইহার! মৃত্তিকার পাত্রে ভোজ্জন করে বলিয়। 

এক্ষণেও ইহ্থাদিগকে “কুণ্ডাপন্থী” কহে। ইহার! সাধুদ্দিগের উচ্ছিষ্ঠ ভোজন করে, 
বেদধণ্্মন হইতে মাতা, পিতা এবং সাংসারিক ব্যবহার বিষয় প্রলোভন দিয়া লোককে 

লইয়! যায় এবং শিষ্য করিয়া লয় । ইহার! রামনামকে মহামন্ত্র স্বীকার করে এবং 

ইহাকে বেদের “ছুচ্ছম” + (দুর্ষম ) বেদও কহিয়া থাকে । রাম নামে অনন্ত জন্মের 
পাপ খণ্ডন হয় এবং তাহ! বিন! কাহারও মুক্তি হয় না । শ্বাস এবং প্রশ্বাসের সহিত 

রাম নাম করিতে যে কহে তাহাকে সত্যগুরু বলে এবং সত্যগুরুকে পরমে- 

শ্বরের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে ও তাহার মূর্তির ধ্যান করে। সাধুদিগের 

চরণ প্রক্ষালন করিয়া পান করে। শিষ্য যখন গুরুর নিকট হইতে ছুরদেশে 
যায় তখন গুরুর নখ এবং শ্মশ্রঙ্র কেশ আপনাধ নিকট রাখিয়! দেয় ও চরবাম্বৃত 

নিত্য পান করে। রামদাস এবং হররামদাসের বান্যপূর্ণ পুস্তককে বেদের অপেক্ষাও 

শ্রেঙ্গ বলিয়। মনে করে। উহার পরিক্রমা । চা রদিকে ভ্রমণ ) এবং অষ্টাঙ্গ দ্বার! 

* রাজপুতানায় “চামার” জাতীয় লোক গেরুরঞ্িত বস্ত্র পরিধান করিয়। “র/মদেব” আাদির 

গান করে। ইহাকে উচ্থারা “শব্দ” কহে । উক্ত গীত চামারদ্িগকে এবং শনা।না জাতিকে শুনায়। 

ইহাদ্িগকে “কামড়িয়ে” বল! হয় । 

1 লৌথল বোধপুর রাজ্যমধ্যে এক বৃহৎ গ্রাম । 
%£ ছুচ্ছম অর্থাৎ লুল । 



একাদশ সমুল্লাস। ৩৮৫: 

দগুব প্রণাম করে এবং গুরুর নিকটে থাকিলে তাহাকে দগুবৎ প্রণাম করে। ত্র 

এবং পুরুষকে ণ্রাম রাম” এই একই মন্ত্রোপদেশ করে। নাম স্মরণেই কল্যাণ, 

হয় মনে করে কিন্তু পাঠ করিলে পাপ হয় ইহা৷ বুঝিয়। থাকে । উহা'দিগের সাথী £-_- 

পংডতাই পানে পড়ী। ও পুরব লো পাপ। 
রাম রাম সুমর'যা1 বিনা । রাইগ্যো রীতো আপ। 
বেদপুরাণ পঢ়ে পড় গীতা । 

রাম ভজন বিন রই গয়ে রীতা ॥ 
অর্থাৎ 

“পগ্ডিত হওয়া আর, পুর্ববজন্ম-পাপভার, নহে কিছু জান এ সকল । 
রামনাম না স্মরলে, রিক্ত হইবে সকলে, রামই বুঝি সার কেবল। 

বেদ বা পুরাণ পড়, গীত অধ্যয়ন কুর, রামওজন বিন! বিফল ॥” 
এরূপ পুস্তক সকল রচন। করিয়াছে । স্ত্রীর পতিসেব! করিলে পাপ এবং গুরু ও 

সাধুর সেবা করিলে ধন্ম হয় বলিয় থাকে । বর্ণাশ্রম স্বীকার করে না। ব্রাহ্মণ 

রামন্সেহী না হইলে তাহাকে নীচ এবং চগ্ডাল রামস্সেহী হইলে তাহাকে উত্তম মনে 

করে। ইহারা ঈশ্বরের অবতার স্বীকার করে না। রামচরণের উপরিলিখিত 
বচন £__ 

“ভগতি হেতি অবতার হী ধরহী |” 
তদন্ুসারে ভক্তি এবং সাধুদিগের হিতের জন্য অবতাঁরও স্বীকার করে। এইরূপ 

ইহাদিগের যত ভ্রম আছে তৎসমস্তই আধ্যাবর্ত দেশের অহিতকারক। ইহা হইতে 

বুদ্ধিমান লোক অনেক বুঝিতে পারিবেন । 

(প্রশ্ন) গোকুলিয়া গোর্সাইদিগের মত অতি উত্তম। দেখুন উহ্ারা কীদৃশ 
এশ্বরধ্য ভোগ করে । লীলা ব্যতিরেকে এরূপ এশর্ষা কি হইতে পারে? (উত্তর) 

উক্ত সমস্ত এশধ্য গ্রহস্থ লোকদিগের, গোসাই দিগের নহে । (প্রশ্ন) কি আশ্চধ্য ! 
গোস1ই দগের প্রতাপ হইতেই হয়। তাহা না হইলে অন্যের কেন তন্রপ এ্রশ্বর্য্য 

লাভ হয় না? (উত্তর) অপরে যদি তন্রপ প্রতারণা জাল বিস্তার করে তাহা 

হইলে, পাইবার পক্ষে সন্দেহ কি 2 উহ্বাদিগের অপেক্ষা যে অধিক ধূর্ততা করে তাহার, 
অধিক এশর্য্যও হইতে পারে। (প্রশ্ন) বাহবা ! ইহাতে ধূর্তত। কি? তৎ সমন্তই 
গোলোকের লীলা । (উত্তর ) উহ? গোলোকের লালা নহে পরম্থ গোপাই দিগের 

লীলা । গোলোকের যদি এইরূপ লীলা হয় তবে, গোলোকও তক্রপ হইবে । এই 

৪৯ 



৩৮৬ সত্যার্থ প্রকাশ । 

মত, তৈলঙগ দেশ হইতে প্রচলিত হইয়াছে । লঙ্গমণভট নামক জনৈক তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ 
বিবাহের পর কোন কারণ বশতঃ মাতা, পিতা, এবং স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া কাশ্খীতে 
গ্রমূন করতঃ সংন্যাস গ্রহণ করে এবং মিথ্যা পরিচয় দিয়া বলিয়াছিল যে আমার বিবাহ 
হয় নাই। দৈবযোগবশতঃ তাহার মাতা, পিতা এবং স্ত্রী শুনিল যে সে কাশীতে 
সংন্তাসী হইয়! গিয়াছে । তখন তাহার! কাশীতে উপস্থিত হইয়া যে তাহাকে সংন্যাস 
দিয়াছিল তাহাকে, বলিল যে তুমি ইহাকে কেন সংন্তাসী করিয়াছ 2 দেখ ইহার যুবতী 
স্ত্রী রহিয়াছে । স্্ী বলিল যে যদি আমার পতিকে আমার সহচর না হইতে দেন 
তবে, আমাকেও সংশ্যাস দিউন। তখন সে তাহাকে আহ্বান করিয়া! বলিল যে হুমি 
মিথ্যাবাদী, সংন্তাস ত্যাগ করয়! গৃহস্থাশ্রম কর, কারণ তুমি মিথ্যা কহিয়৷ সংন্যাস 
গ্রহণ করিয়াছ। সে তাহাই করিল এবং সংন্যাস ত্যাগ করিয়া উহাদিগের সঙ্গে 

চলিল। দেখ ! এই মতের মূল মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা হইতে হইয়াছে। যখন তৈলঙ্গ 
দেশে গমন করিল তখন উহার স্বজাতিগণ কেহ গ্রহণ না করায় সে সেই স্থান 

হইতে নির্গত হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। কাশীর নিকস্থ ্চর্ণার গ্রড়ের” (চুনার ) 

সমীপস্থ চম্পারণ্য নামক বনে বাইতেছিল। এমন সময় কেহ তাহার শিশু সম্ভানকে 

চারিদিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়! চলিয়া গিয়াছে দেখিল । পাছে 
শিশুকে তত্ক্ষণা কোন জীব বিনাশ করে এইজন্য অগ্নি প্রজ্ছলিত করিয়া রাখিয়াছিল। 

রক্গমণভ্ট এবং ভাহার স্ত্রী শিশ্ককে লইয়া আপনার সন্তানরূপে গ্রহণ করতঃ 
পরে কাশীতে গমন করিয়া অবস্থান করিল । উক্ত শিশু বড় হইলে তাহার মাতা ও 
পিতার দেহান্ত হইল! বাল্যাবস্থা হইতে যুবাবস্থা পর্য্যন্ত কিঞ্চিত পাঠও করিয়াছিল 

এবং পরে কোন স্থানে যাইয়া এক বিষুব্যামীর মন্দিরে শিব্য হইয়া পড়িল। সে স্থানে 
কোনরূপ বিবাদ হওয়াতে পুনরায় কাশীতে গমন করিয়া সংন্তাস গ্রহণ করিল। তখন 
কাশীতে কোন এক জাতি হইতে বহিষ্কৃত ব্রাহ্মণ বাঁস করিত এবং তাহার এক যুবতী 

কন্ঠা ছিল। ব্রাহ্গণ তাহাকে বলিল যে তুমি সংন্যাস ত্যাগ করিয়া! আমার কন্তাকে 
বিবাহ কর এবং সেও তাহাই করিল। যখন পিতা পুর্বোক্তরূপ লীলা! করিয়াছিল 

তখন পুত্র কেন করিবে না? পূর্বের যে স্থানে শিষ্য হইয়া রহিয়াছিল, স্ত্রীকে লইয়! 
সেই বিঝুন্বামীর মন্দিরে উপস্থিত হইল । বিবাহ করিয়াছে বলিয়! সে স্থান হইতে 
নিরাকৃত হইল । পরে অবিষ্ভার গৃহম্বরূপ ব্রজধামে যাইয়া অনেক প্রকার ছল ও যুক্তি 
প্রদর্শন করতঃ আপনার জাল বিস্তার করিতে লাগিল এবং মিথ্যা কথার এইরূপ 
প্রচার করিল যে, স্ট্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার সাক্ষাত হইয়াছিল। তিনি. বলিয়াছিলেন 
যে “গোলক হইতে “দৈবজীব” মর্ত্যালোকে আপিয়াছে । তীহাকে ব্রঙ্গ সম্বন্ধাদি করিয়। 
পবিত্র করঃ “গালকে প্রেরণ কর” । এইরূপে মূর্খ দিগকে প্রলোভনের কথ! শুনাইয়! 
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অল্প সংখ্যক লোকদিগকে অর্থাৎ ৮৪ চৌরাশী জনকে বৈষ্ণব করিয়া লইল এবং নিন্র- 

লিখিত মন্ত্র রচন। করিল। উহাতে ভেদশ্ক্ষিত হইয়াছে যথাঃ -- 

শ্বীকষ্চঃ শরণৎ মম। 
ক্লীৎ কুষ্তায় গোপীজনক্ল্লভায় স্বাহ! ॥ গোপালসহজ্রনাম ॥ 

এই ছুইটি সাধারণ মন্ত্র। পরম্থ ব্রহ্মসন্থন্ধ এবং সমর্পণ করিবার জন্য নিন্লিখিত 
মন্ত্র আছে বযথা--- 

গ্রীক শরণৎ মম সহত্র পরিবৎসরমিত কাঁলজাতি- 
কুষ্ণবিয়োগ জনিত তাপক্লেশানন্ততিরোভাবহহৎ ভগ- 
বতে কষ্জায় দেহেব্ড্রিয় প্রাণান্তঃকরণ তত্বর্মাংশ্চ দারাগাঁর- 
পুত্রাপ্তবিত্বেহপরান্ঠাত্বন৷ মহ সমপয়ামি দাসোইহৎ কৃষ্ণ 
তবান্মি। 

এই মন্ত্রের উপদেশ দিয়! শিষ্য এবং শিষ্যদ্িগকে সমর্পণ করে । প্রীং কুষ্তায়” 

এই স্থানে পক্লীং” ভন্ত্রগ্রস্থের ৷ ইহা হইতে বিদিত হওয়! যায় যে ক্লপভমতও বামমাগীঁয়- 
দ্বিগের প্রকারাস্তর মাত্র । এই জন্য গোর্সাই লোক অনেক প্রকারে স্ত্রী প্রসঙ্গ করিয়। 

থাকে । *গোপাজনবল্লভায়” এস্থলে জিজ্ঞান্ত যে কৃষ্ণ কি গোপীদিগেরই প্রিয় ছিলেন 

এবং অন্যের নহে ? যে স্তরের অর্থাৎ স্ত্রীভোগে রত থাকে সেই স্ত্ীলোকদিগের প্রিয় 
হয়, স্রীকুষ্ণও কি তজ্রপ ছিলেন ?£ “সহজ্রপরিবতসরেতি” এস্থলে সহআ্র বশসর গণনা 
ব্যর্থ । কারণ বল্লভ ও তাহার শিষ্যগণ সর্বজ্ঞ নহেন যে কৃষ্ণের বিয়োগ সহজতর বৎসর 

পৃর্বেব হইয়াছে ইহা সত্য জানিতে হইবে? মাজ পধ্যস্ত অর্থা-যতদিন পর্য্যন্ত বল্লভের 

মত ছিল না৷ এবং যখন বল্লভের জন্মও হয় নাই হাহার পূর্বেব আপনার দৈব জীবগণের 
উদ্ধার করিবার জন্য কেন আসেন নাই? “তাপ” এবং ক্রেশ এই দুই শন্দ পধ্যায় 

বাচক। ম্তরাং ইহার মধ্যে একেরই গ্রহণ করা উচিত,ছিল উভয়ের নহে। “অনন্ত” 

শব্দের পাঠ ব্যর্থ ; কারণ অনন্ত শব্দ রাখিলে “সহত্র” শব্দের পাঠ থাকিতে পারে ন। 
এবং যপ্দি “সহজ” শব্দের পাঠ রাখিতে হয় তবে, অনস্ত শব্দের পাঠ রাখ! সর্ববদ। ব্যর্থ 

যে অনস্তকাল যাবত তিরোহিত অর্থাৎ আচ্ছাদিত থাকে তাহার মুক্তির জন্য বল্লভের 

চেষ্টা করাই ব্যর্থ । কারণ অনস্তের অন্ত হয় না। আচ্ছা, প্রাণ, অন্তঃকরণ, আপনার 

ধর্্স্ত্রী স্থান, পুত্র এবং প্রাপ্ত ধন এ সমস্তই কৃষ্ণকে অর্পণ কর! হয় কেন? কৃষ্ণ 
যখন পুর্ণকাম তখন তিনি দেহাদি বিষয়ের ইচ্ছ! করিতে পারেন না। তত্ধ্যতিরিক্ত 

৫৫ 



“২৩৮৮ সত্যার্থ প্রকাশ । 

দেহা্দির অর্পণ করাও হইতে পারে না কারণ, দেহ নখশিখা গ্রপর্ধ্যন্ত সমস্তকেই কহে, 
সুতরাং সমস্ত অর্পণ করিতে হইলে উহার উৎকৃষ্ট ও অপকৃ্ট অংশও অর্পণ করিতে হয়। 

তবে দেহমধ্যে যে মল ও মৃত্রাদি আছে তাহার কিরূপে অর্পণ হইতে পারে? পাপ ও 
' পুণ্যরূপ কর্মমকেও যদি কৃষ্ণ অর্পণ করা হয় তাহ হইলে কৃষ্ণই তাহার ফলভোগী 
-হইবেন। বস্তুতঃ কৃষ্ণের নামমাত্র লওয়া হয় পরন্ত সমর্পণটি আপনার জন্য কর! হয়। 
এরূপ যখন তখন দেহমধ্যে যে কিছু মল মুত্রাদি আছে উহ্াও কেন গোসাই মহাশয়কে 
অর্পণ কর! হয় না? কি “মিষ্টের বেলা গেল! মার তিক্তের বেল। পাল।” | ইহাও 

নিশ্চিত আছে যে গোসাইকে অর্পণ কর। মন্ত মতের অনুমোদিত নহে । ন্বার্থপরতার 
জন্য, পরের ধনাদি পদার্থ হরণের জন্থা এবং বেদোক্ত ধশ্মের নাশের জন্য এই সকল 

লীলা রচিত হইয়াছে । বল্পভের প্রপঞ্চ দেখ £__ 

শআাবণস্যাঘলে পক্ষে একাদশ্যাং মহানিশি । 
সাক্ষান্ভগবতা প্রোক্তৎ তদক্ষরশ উচ্যতে॥ - 
ব্রহ্মসন্বন্ধকরণাৎ সর্বেষাৎ দেহজীবয়োঃ। 
সর্দোষনিবৃত্তি হি দোষাঃ পঞ্চবিধাঃ স্মৃতাঃ॥ 
সহজ! দেশকালোখ! লোকবেদনিরূপিতী3। 
ৎযোগজাঃ স্পর্শজাশ্চ ন মন্তব্যাঃ কদাঁচন ॥ 

অন্যথ1 সর্ববদোঁষাণাৎ ন নিবত্তিঃ কথঞ্চন। 
অসমর্পিতবস্ত,নাৎ তম্মাঘর্জ্জনমাচরেত ॥ 
নিবেদিভিঃ সম্প্যেব সর্বং কুর্ধ্যািতি স্থিতিঃ। 
ন মতং দেবদেবন্য স্বামিভুক্তিমপণিম্ ॥ 
তন্মাদাদৌ সর্ব কার্ধ্যে সর্ববন্তসমপ্প্পম্। 
দণ্ডাপহারবচনৎ তথা চ সকলৎ হরে? ॥ 

ন গ্রাহ্ামিতি বাক্যৎ হি ভিন্নশার্গপরৎ মতমৃ । 
সেবকানাৎ যথা লোকে বাবহারঃ প্রসিদ্ধতি ॥ 
তথা কার্য সমর্ট্যৈব সর্বে্ষাং ব্রত্দতা ততঃ 
গজাতে গুণদোষাণাৎ গুণদোবাদিবর্ণনমূ ॥ 



একাদশ সমুলাপ। ৩৮৯ 

গোসাইদিগের সিদ্ধান্তরহস্যাদি গ্রন্থে এই সকল শ্লোক লিখিত আছে এবং ইহাই 
গোপাইদিগের মতের মুলতত্ব। আচ্ছা যদি ইহাদ্দিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, 
কিছু কম পাচ সহত্র বসর হইল শ্রীকৃষ্ণের দেহান্ত হইয়াছে উহা। বল্পভগণ শ্রাবণ 
মাসের অধ্ধরাত্রিতে হইয়াঙ্িল ইহা কিরূপে পাইল? বে গোপশখাইদিগের শিষ্য হয় 
এবং আপনাঁদিগের সমস্ত পদার্থ যে উহাদিগকে সমর্পণ করে তাহার শরীরের এবং 

জীবের সমস্ত দোষ নিবৃত্তি হয় ইত্যাদি ব্যাপার, কেবল মূর্থদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া 
আপনাদিগের মতে লইয়া আপিবার জন্য কর! হয়। যদ্দি গ্রোসাইদিগের শিষ্য এব: 

শিধ্যাদিগের সমস্ত দোষ নিবৃত্তি হয় তবে, উহার রোগ এবং দারিদ্রুদি দোষে কেছ 

পীড়িত হয়? এই দৌধ উহ্থার৷ বুলে যে পাচ প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম-_ 
সহজ দোষ, যাহ! স্বাভাবিক অর্থাৎ যাহা কাম ও ক্রোধাদি হইতে উতুপন্ন হয়। দ্বিতীয় 

_-কোন দেশে অথবা কালে যদি কোন পাপানুষ্ঠান হয়। তৃতীয়--লোকে যাহাকে 
ভক্ষ্যাভক্ষ্য কহে এবং বেদোক্ত মিথ্যাভাষপাদি। চতুর্থ-_সংযোগজ যাহা অসং সঙ্গ 
হইতে হয় অর্থাৎ চৌর্য্য, লাম্পট্য, মাতা, ভগিনী, কন্য। এবং পুত্রবধূ ও গুরুপত্বী 
প্রভৃতির সহিত সংযৌগ করা । পঞ্চম-_ম্পর্শরূপ অর্থাৎ অস্পশ্শণীয়ের স্পর্শ করা। 

গেসাইপ্দগের মতামুলারে এই পাচ প্রকার দোষ গণনা করিবে না অর্থাত্যথেষ্টাচার 
করিবে । গোলনাইদিগের মত বাতিরেকে অন্ত কোন প্রকারে দোষের নিবৃত্তি হইবে না। 

এই জন্য গোসণাইদিগের শিষ্য সমর্পণ ব্যতিরেকে কোন পদার্থ ভোগ করিবে না। 

সেই জন্য উহাদিগ্ের শিষ্যগণ আপনাদিগের স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্রবধূ ও ধনারদি 
পদার্থ সমপিত করে। পরস্ত সমর্পণের নিরব এই যে যতদিন গোসাইয়ের 

চরণ সেবায় না সমপিত হইবে ততদিন স্বামী আপনার স্ত্রীকেও স্পর্শ করিবে 
না। এই জন্য উহাদিগের শিষ্য অগ্রে সমর্পণ করিয়! পরে আপনার আপনার 

পদার্থ ভোগ করে কারণ, স্বামীর ভৌগের পশ্চাৎ আর সমর্পণ হইতে পারে না। 

এইরূপ সকল বিষয়ে সকল বস্তুই সমর্পিত করিয়া! থাকে । প্রথমে গোসাইকে ভার্ষ্যাদি 

সমর্পণ করিয়া পশ্চাশড গ্রহণ করে। এইরূপে হরিকে সম্পূর্ণ পদার্থ সমর্পণ করিয়৷ 
গ্রহণ করিতে হয়। গোপাইয়ের মতের ভিন্ন ধন্মমার্গের কথ! তাহার শিষ্যগণ কখন 

শুনিবে না অথবা গ্রহণ করিবে না এবং ইহাই উহাদের শিষ্যদিগের প্রসিদ্ধ বাবহার। 

এইবূপে সকল বস্তুর সমর্পণ করিয়। উহার মধ্যে ব্রহ্মবুদ্ধি করিবে । তাহার পর গঙ্গায় 
যেরূপ অন্য জল মিলিয়! গঙ্গারূপ হইয়! যায় তজ্রপ, মাঁপনার মতের গুণ ও অপরের 

মতের দোষ হইয়। থাকে । এই জনা আপনার মতের গুণ বর্ণনা করিবে । এক্ষণে 

দেখ যে গোর্সাইদিগের মত অন্য সমস্ত মত অপেক্ষা অধিক স্বার্থ সদ্ধিকারক । আচ্ছ! 

এই গোর্সাইদিগকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, যখন ব্রন্মের এক লক্ষণও জান ন। 



৩৯০ সত্যার্থ প্রকাশ । 

তখন তোমরা শিষ্য এবং শিব্যাদিগের কিরূপে ক্রহ্গন্থন্ধ করিতে পার? যদি উহারা 
বলে যে আমরাই ব্রহ্ম এবং আমাদিগের সহিত সম্বন্ধ হইলে ব্রহ্ম সম্বন্ধ হইল, তাহ! 
হইলে উহ।দিগকে বল! যাইতে পারে যে যখন ব্রন্মের গুণ, কম্ম ও স্বভাবের মধ্যে ঠোমা- 

দিগের একটিও নাই তধন, কি কেবল ভোগ ও বিলাসের জন্য ব্রহ্ম হইয়া বসিয়া আছ ? 
আচ্ছ! শিষ্য ও শিষাদিগকে আপনার সহিত সমর্পিত করিয়। যদি শুদ্ধ করিয়া 

থাক তবে, তোমাদিগের আপনার স্ত্রী, কন], পুত্রবধূ এবং তোমরা নিজে 
অসমর্পিত থাকাতে অশুদ্ধ রহিয়। গেলে কি না? যখন তোমর। অসমর্পিত 

বস্তকে অশুদ্ধ মনে কর তখন, তোমরা অশুদ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয্লাছ বলিয়া 

তোমরাও কেন অশুদ্ধ নহ? স্বতরাং তোমাদিগের উচিত যে আপনার স্ত্রী, কন্যা 

এরং পুত্রবধূ আদিকে স্সন্যমতাবলম্বীদিগের সহিত সমর্পিত করিয়া পরে গ্রহণ কর। 
যদি বল “না” তবে অন্যের স্ত্রীর পুরুষ এবং ধনাদি পদার্থকে সমর্পিত কর ত্যাগ 
কর। আচ্ছা আজ পধ্যন্ত যাহা হইয়াছে, এক্ষণ হইতে এই সকল মিথ্যা ভণ্ডামি 

এবং দুক্বণ্ম সকল ত্যাগ কর; সুন্দর ঈশ্মরোক্ত বেদবিহিত ন্থপথে আগমন করতঃ 

আপনার মনুষ্যজন্ন সার্থক কর এবং ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্র্বর্গের ফল প্রাপ্ড 

হইয়া অনন্দ ভোগ :কর । আরও দেখ, গোসাইগণ আপনাদিগের সম্প্রদায়কে "পুষ্টি 
মা” কহে। অর্থাৎ ভোল্রন, পান, পুষ্ট হওয়া এবং সকল স্ত্রীলোকের সঙ্গ ভোগ 
করিয়া বিলাসাদি করাকে প্পুষ্টিমার্গ কহে । পরস্ত ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে 
হইবে যে, যখন ভয়ানক ভগন্দর রোগাদ্িগ্রস্ত হইয়া ক্রেশভোগ করতঃ সৃত্যুপ্রাপ্ত হয় 
( যে রোগ ইচ্াার৷ ভালরূপ জানে ) তখন, সত্য বলিতে গেলে ইহাকে *পুষ্টিমার্গ” ন 

বলিয়া বরং "কুষ্টমার্গ” বলা যাইতে পারে । কুষ্ঠরোগাক্রাস্তের শরীরের সমস্ত ধা 
যেমন ক্রমশঃ গলিয়! নির্গত হইয়। যায় এবং বিলাপ করতঃ দেহত্যাগ করে, ইহ!দিগেরও 

তন্রপ লীল! দৃষ্ট হইয়া থাকে । এইজন্য উহাকে নরকমার্গ কহা এবং সঙ্গত হইতে 
পারে; কারণ দুঃখের নাম নরক এবং স্থখের নাম ন্বর্গ। এই প্রকার মিথ্যা জাল 

রচনা করিয়। হতভাগ্য নিবুদ্ধি লোকদিগকে জালে আবদ্ধ করে এবং আপনাকে স্বয়ং 
শ্রীকঞ্চ মনে করিয়া সকলের স্বামী হইয়! বসিয়! গাকে । ইহারা বলে যে যাবতীয় 
দৈলী জীব গোলক হইতে এস্থানে আসিয়াছে । উহা দগুকে উদ্ধার করিবার জন্য আমরা 
লীলাপুরুযোত্তম জন্মিয়াছি ! যতদিন আমাদিগের উপদেশ গ্রহণ না| করিবে ততদিন; 
গোলক প্রাপ্তি হইবে না। সে স্থানে (গোলকে একপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এবং সকলেই 
জ্রীলোক ৷ বাহবা বাহবা ! তোমাদিগের মত অতি উত্তম |! গোস'ণাইদিগের যত শিষা 

আছে সকলেই গোপী হইয়। যাইবে ! এক্ষণে মনে করিয়া দেখ যে, যে পুরুষের ছুই স্ত্রী 

হয় তাহার তো৷ অতিশয় ছুদ্দপা হই থাকে ; যে স্থানে এক পুরুষ এবং কোটি স্ত্রী 
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উহার পশ্চাৎ লাগিয়। রহিয়ছে তাহার কি দুঃখের পারারার আছে? যদি বল যে 

প্রীকষ্ণের সামর্থ্য অত্যন্ত অধিক, তিনি সকলকে প্রসন্ন করেন তাহা হইলে, তাহার স্ত্রী 
ষাহাকে স্বামিনী কথিত হয়, তাহারও শ্রীকৃষ্ণের সমান সামর্থ্য হইবে, কারণ তিনি 
তাহার অধ্ধাঙ্গ হইয়। আাছেন। যদি এস্থলে স্ত্রী এঝ পুরুষের কামচেষ্টা তুল্য অথবা! 
পুরুষ অপেক্ষ। স্ত্রীর অধিক হয় তাহা হইলে, গোলোকে কেন ন৷ তক্রপ হইবে ? যদি 

তাহা হয় তাহ। হইলে, অন্য ক্্রীদিগের সহিত স্বামিনীর অত্যন্ত বিবাদ এবং কলহ হইবে, 

কারণ সপত্বাভাব অতিশয় তীব্র ও জঘন্য হইয়া থাকে । সুতরাং গোলোকে স্বর্গের 

তুল্য না হইয়! বং নরকের ন্যায় হইয়। গিয়া থাকিবে, অথবা যেমন অনেক 

স্সীগামী পুরুষ ভগন্দরাদি রোগগ্রস্ত হয় গোলোকেও তত্রপ হইয়াছে ; কি লজ্জার 

[বষয় ! এরূপ গোলোক অপেক্ষ। এই সামান্য মর্ত্যলোকও ভাল । দেখ ! যখন গোসাই 

আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করে এবং বহুত স্ত্রীলোকের সহিত লীল! কর! বশতঃ ভগন্দর 
এবং প্রমেহাদি রোগে পীড়িত হইয়! মহা দুঃখ ভোগ করে, তখন, যাহার রূপান্তর 

গোসাই পীড়িত হয়ঃ সেই গোলোকের স্বামী শ্রীকণও এই রোগে কেন পীড়িত না 
হইবেন? যদি তাহা! অসঙ্গত হয় তাহা হইলে তাহার স্বরূপ গোসসাই মহাশয় কেন পীড়িত 

হয়েন 2 (প্রশ্ন ) মর্ত্যলোকে লীলাবশার ধারণ করাতে রোগরূপ দোষ হইয়া থাকে, 

গোলোকে হয় না; কারণ সে স্থলে রোগদোষ নাই ! (উত্তর) “ভোগে রোগ ভয়ম্” যে 

স্থানে ভোগ সেই স্থানে অবশ্যই রোগ হুইয়। থাকে । অধিকন্ত শ্রীকষ্ণের কোটি কোটি 
স্ত্রীর সন্তান হয় কি না? যদি হয় তবে কেবল পুত্র হয় অথবা কেবল কন্যা হয়? অথব৷ 

উভয়ই হয়। বদি বল যে কেবল কন্যাই হয়, তবে উহাদ্িগের কাহার সহিত বিবাহ হয় ? 

কারণ সে স্থানে শ্রকৃষ্ণ ব্যতিরেকে আর দ্বিতীয় পুরুষ নাই। যদি দ্বিতীয় থাকে 
তাহা হইলে তোমার প্রতিজ্ঞ হানি হ'। যদি বলযে কেবল পুন্রই হয় তাহা হইলে 
সেই দোষ আইসে অর্থা তাহাদিগের বিবাহ কোথায় এবং কাহার সহিত হইবে ? যদি 

বল গৃহে গৃহেই এক প্রকারে গোলযোগ সারিয়া লয় এবং কাহারও পুত্র ও কাহারও 

কন্যা হয় তাহা হইলেও তোমার প্রতিজ্ঞা হানি হইল ! অর্থাৎ “গোলোকে একই পুরুষ 

শ্রীকষ্চ আছেন” ইহ! বল! বৃথা হইল। যদি বল €য সন্তান একেবারে হয় না তাহা 
হইলে কৃষ্ণে নপুংসকত্ব এবং ভ্ত্রীলোকদ্দিগের উপর বন্ধ্যাত্ব হইয়া পড়ে। আচ্ছ। তাহা! 

হইলে এই গোলোক কিরূপ হইল? যেন দিল্লীর বাদসাহের বিবীদিগের শ্রেণী হইল। 
অপরম্থ গোসাইগণ যে শিষ্যদিগকে দেহ মন এবং ধন আপনাদদিগকে অপণ করিতে 

কহে উহাও উচিত নহে । কারণ বিবাহের সময় দেহ স্ত্রীকে এবং পতিকে পরম্পর 

সমর্পণ করে । তন্ব্যতীত মন অন্যকে সমর্পণ করা হইতে পারে না কারণ মনের 

সহিত দেহকে সমর্পণ কর! সঙ্গত হইতে পারে এবং যদি তাহা করা হয় তাহা হইলে 
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তাহাকে ব্যভিচারী কথিত হইবে। এক্ষণে ধন অবশিষ্ট রহিল। তদ্ধিবয়ে ও তঙ্রপ 

বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ধন ব্যতিরেকে কিছুই সমপণ হইতে পারে না। এবিষয়ে 
গোসাইদিগের অভিপ্রায় এই হে শিষ্গণ পরিশ্রম করুক এবং আপনারা আনন্দ 

ভোগ করি। যত বল্লভ সন্প্রদায়ী গোর্পসাই আছে উহ্থারা এপর্যস্ত তৈলঙ্গ জাতি 

বলে। যদি কেহ ভ্রমক্রমে উহাদিগকে কন্যা দেয় সে জাতিবাহা হইয়া! ভুষ্ট হইয়া 
যায়। কারণ' ইহার! জ্াাতিদ্রষ্ট ও বিদ্ভাহীন এবং দিবারাত্র প্রমোদেই আসক্ত থাকে । 

আরও দেখ, যখন কেহ গোসাইকে লইয়! প্রবেশোত্নব করে, তখন সে উহার গুহে 
যাইয়! নিস্তব্ধ কাগ্টের পুত্বলিকার ন্যায় বসিয়া থাকে, কোন কথা বলে না এবং 
নিশ্চলভাবে থাকে । মুর্খ না হইলে কথা কহিতে পারিত; কারণ "মুখাণাং বলং 
মৌনম্” অর্থাত যুর্খের মৌনই বল। কথা যদি কহে তাহা হইলেই গর্ভক্বাব হইয়! 
পড়ে। পরন্থ স্ত্রীলোকদিগের উপর বিশেষ মনোযোগ রাখিয়া কটাক্ষপাত 

করিতে থাকে । গোর্পাই যাহার উপর কটাক্ষপাত করে, সে মনে মনে বড় ভাগ্যের 
ফল মনে করে এবং তাহার স্বামী, ভ্রাতা, স্গগন, মাতা এবং 'পতা তাহার 

উপর অতিশয় প্রসন্ন হয়। দেস্থানে সকল স্ত্রীলোক গোসাইয়ের চরণ স্পর্শ 

করে। যাহার উপর গোসাইয়ের মন পড়ে অথবা কৃপা হয় তাহাকে চরণের 

অঙ্গুলী দ্বার! চাপিয়। ধরে। তখন তাহার পতি প্রভৃতি মাপনাদিগকে ধন্য ও ভাগ্যবান্ 

মনে করে এবং উহাকে বলে যে তুমি গোসাইয়ের চরণ সেবা কর। যেষে স্থানে 

পতি আদি প্রসন্ন হয় না সে সে স্থানে দৃতী এবং কুট্রনা বাণ কাধ্য সাধন করা হয়। 
সত্য বলিতে হইলে উহাদ্িগের মন্দিরে এবং সমীপে এরূপ কাধ্যকারী জনেক স্ত্রীলোক 

আছে । ইহাদিগের দক্ষিণ। সম্বন্ধে লাল। এইরূপ £--ইহার। এই প্রকার যাক্ষা করে 

যে, গোসাইয়ের বধূর, তাহার পুত্রের, কন্যার, মন্ত্রীর, বাহকার্ধ্যকর্তার, গীতাদিকর্তার 
এবং ঠাকুরের পূজা সামগ্রী আনয়ন কর। এইরূপ সাত দোকান হইতে যথেষ্ট উপার্জন 
করে। যখন গোসাইয়ের কোন শিষ্য মৃত্যু প্রাপ্ত হয় তখন তিনি তাহার বক্ষ-স্থলে 
চরণ রাখেন এবং যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়েন তংসমস্তই আত্মসাৎ করেন। ইহা কি 
মহাব্রাহ্মণের এবং অগ্রদানী ব্রাহ্মণের কাধ্য নহে? কোন কোন শিষ্য বিবাহের 

সময় গোসাইকে আহবান করতঃ তাহ! খারাই কন্যা ও পুত্রের পাণি গ্রহণ করায়। 
কোন কোন সেবক কেশরন্নান করার অর্থাৎ স্ত্রালোকগণ গোসাইয়ের শরীরে ৫কশর- 
লেপ প্রদান করতঃ একটি বৃহৎ পাত্র €পীঠ ) রাখিয়া স্ত্রী ও পুরুষ একত্র হইয়া 
হ্াহাকে স্লান করায় । বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেই সান করায় । পরে গোসাই পীতাস্বর 
পরিধান কনিয়া “খড়ম” পায়ে দ্রিয়। বাহিরে আইসেন এবং তাহার বস্ত্র সেই পাত্রে 

ফেলিয়া দেয়। তাহার সেবকগণ পশ্চা সেই জলে আচমন করে। পরে উত্তম 
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মসল! দিয়া একটি পান প্রস্তত করিয়! গোসাইকে দেওয়া হয়। তিনি চর্র্ধণ করিয়া 

কিছু গ্রলাধঃকরণ করেন এবং তাহার সেবক মুখের নিকট একটি রৌপ্যের ডিব! ধরে: 
এবং তিনি অবশিষ্টাংশ উহাতে উত্দ্বমন করিয়। প্রক্ষেপ করেন। উহাকে প্রসাদী 
বলিয়া সকলকে বিভাগ করিয়া দেওয়া! হম এবং উহাকে “খাস” প্রকৃত প্রপাদী কহে । 

এক্ষণে বিচার কর যে ইহার! কিরূপ মনুষ্য ? মুটতা এবং অনাচার হইলে এইরূপই' 
হইয়া থাকে ।- ইহারা»অনেক পরিমাণে সমর্পণ গ্রহণ করে এবং অল্লসংখ্যক বৈষ্বদিগের' 
হস্তের ভোজন করে ও সাধারণ বৈষ্ণবের হস্তের ভোজন করে না; ইহারা কা্গ 
পর্যন্তও ধৌত করিয়া লয়। পরস্ত ময়দা, গুড়, শর্করা ও ঘ্বৃতাদি প্রন্মালন করিলে 
উহ! বিকৃত হইয়া যায়। কাজেই নষ্ট হইবার ভয়ে এগুলি ধৌত করেন ন।! 

ইহার] বলে যে আমর! ঠাকুরজিউর রঙ্গর'গে ( চিত্রকরণে ) এবং ভোগাদিতে অনেক- 

ধন ব্যয় করি পরস্ত, ইহারা আপনারাই রঙ্গরাগ ভোগ করে। সত্য জিজ্ঞাসা 

করিলে বলতে হয় যে, উহাতে ভয়ানক অনর্থ হইয়! থাকে । অর্থাৎ দোলধাত্রার সময় 

স্্রীলোকদিগের অস্পর্শনীয় স্থানে অর্থাৎ গুপ্ত স্থানে “পিচ.কারণ” পূর্ণ করিয়৷ রঙ্গ 

প্রক্ষেপ করে । উহার! ব্রাক্ষণের নিষিদ্ধ, রসবিক্রয়কার্যও করিয়া থাকে । (প্রশ্ন ) 

রুটা, ডাউল, দধি মিশ্রিত কড়ী, শাক, মিষ্ট এবং “লাড্ড৮ গোর্সাইগণ প্রত্যক্ষ 
বাজারে বসিয়া বিক্রয় করে না। পরম্থ আপনাদিগের ভৃত্য অথবা পরিচারকদিগকে 

পাত্রে ভাগ করিয়া দেয় এবং উহার! বিক্রয় করে । গেসেোই স্বয়ং করে না। (উত্তর) 

যদি গোস'ই উহাদিগকে মাসিক বেতন দেয় তাহা হইলে ভোজাদ্তরব্যের পাত্র উহারা 

কেন লইবে ঃ গোলাই চাকরির পরিবর্তে আপনার ভূত্যদদিগকে ডাউল অনাদি বিক্রয় 

করে এবং উহার1 লইয়া গিয়া বাজারে বিক্রয় করে। যদি গোসাই স্বয়ং বাজারে 

বিস্্রুয় করিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ভূত্যগণ রসবিক্রয়রূপ পাপ হইতে রক্ষা "পাইত, 

এবং গোসাইই কেবল উক্ত পাপের ভাগী হইত । প্রথমতঃ ইহারা নিজে এই পাপে 
পতিত হয় এবং দ্বিতীয়তঃ অন্যকে জড়াইয়া পাঁতিত করে । কোন কোন স্থলে উহার! 

নাথ ( সন্যাসী ) দ্বারাও বিক্রয় করে । রসবিক্রয় করা নীচের কাধ্য, উত্তমের নহে। 

এই সকল লোকেই আধ্্যাবর্তের অধোগতি করিয়। দিয়াছে । 

(প্রশ্ন) স্বামী নারায়ণের মত কিরূপ ? (উত্তর ) “ষাদৃশী শীতল দেবী তাদৃশো 

বাহুনঃ খরঃ।” গোসাইদিগের ধনহরণের জন্য যেমন বিচিত্র লীলা, নারায়ণ স্বামীরও 

তজ্রপ। অযোধ্যার সমীপে এক গ্রামোশুপন্ন জনৈক সহজানন্দ নামে লোক 

ছিলেন । তিনি ব্রহ্মচীরশ হইয়া গুজরাট, কাঠিয়াবাড় ও কচ্ছভুজ প্রভৃতি দেশে পর্যটন 
করিতেন । তিনি দেখিলেন যে এ দেশের লোক সকল মুর্খ এবং নিবুদ্ধি। ইহাদিগকে 

যেক্সপে আপনার মতানুসারে চালিত করা যায় উহারা তন্রপ চালিত হয়। তত্তৎ 

€৩ 
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স্বলে তিনি ছুই চারি জন শিষ্য করিলেন এবং উহারা পরামর্শ করতঃ এক মত হইয়া 
প্রচার করিল যে সহজানন্দ অতিশয় সিদ্ধপুরুষ এবং নারায়ণের অবতার ও ভক্তদিগকে 
'চতুভূ্জমূর্তি ধারণ করিয়া সাক্ষাৎ দর্শন দেন। কাঠিয়াবাড়ে প্ছ্ষাদাখাচর” নামে 

মেষপালক দিগের কৃষক জাতীয় এক জমীদার ছিল। নারায়ণ স্বামীর শিষ্যেরা৷ 

তাহাকে বলিল যে য্দি তুমি চতুভূ'জ নারায়ণের দর্শন ইচ্ছা কর তবে, আমরা সহজা- 

নন্দকে অনুরোধ করি । সে অতিশয় মরল লোক ছিল এবং বলিল যে উত্তম কথা। 

পরে একটা গৃহে সহজানন্দ মন্তকোপরি মুকুট ধারণ করতঃ আপনার ছুই হস্তে শঙ্খ 
ও চক্র ধারণ করিল । সেই সময়ে আর একজন লোক তাহার পশ্চাৎ দগায়মান 

খাকিয়, আপনার দুই হস্তে গদা ও পদ্ম ধারণ করতঃ সহজানন্দের বগলের ভিতর দিয়া 

হস্তদ্বয় নির্গত করিল এবং এইরূপে সহজানন্দ চতুরভ'জের তুল্য হইয়া দৃষ্ট হইতে 

লাগিল। তাহার শিষ্যগণ দাদাখাচরকে বলিল যে একবার চক্ষু খুলিয়া! দেখিয়া 

পুনরায় মুদ্রিত করিয়া শীগ্র অন্য দিকে চলিয়া আসিবে, অধিক দর্শন করিলে নারায়ণ 

ক্রুদ্ধ হইবেন। অর্থাৎ শিষ্যদিগের মনে এরূপ হুইল যে যেন সে উহাদিগের কপটতার 

পরীক্ষা না করে। উহাকে লইয়া গেল। সহজানন্দ রেশমের এবং জরির কাজ 

করা দীপ্তিবিশি্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া অন্ধকারাবৃত গৃহে দণ্ডায়মান ছিল! উহার 

শিষ্যগণ গৃহের অভিমুখে লণ্টনের উজ্জ্বল আলোক প্ররক্ষিণড করিল এবং দাদাখাচর 

তত্ক্ষণাৎ চতুভূ্পমূত্তি দর্শন করিল। পরে দীপ নির্ববাপিত করিয়। দিল। তখন 

সকলে অবনত হইয়। নমস্কার করতঃ অন্যদিকে চলিয়া! গেল। সেই সময়ের মধ্যে 

শিষোরা বলিতে লাগিল যে “দাদাখাচর, ধন্য তোমার ভাগ্য ! এক্ষণে তুমি স্বামীর 

শিধা হইয়া পড়”। সে বলিল “অতি উত্তম কথা” । পরে উহার! সকলে অগ্স্থানে 

কামন কয়িল। সেই সময়ের মধ্যে সহজানন্দ অন্য বস্ত্র পরিধান করতঃ, গদীর (বেদীর) 

উপর বসিল। উচ্ভারা সকলে তাহা দেখিল এবং শিষ্যগণ বলিল যে দেখ, ' এন্সদণে 

অন্য স্বরূপ ধারণ করতঃ এই স্থানে বিরাজমান রহিয়াছেন”। দাদাখাচর ইহার্দিগের 

জালে পতিত হইল এবং তাহা হইতেই উহ্াদিগের মত বদ্ধমূল হইল। কারণ সে 

একজন বন্ধিযুঃ জমিদার ছিল এবং উহ্থারা সেই স্থানেই মুল স্থাপন করিল। পরে 

ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া সকলকে উপদেশ দিতে লাগিল, অনেককে সাধুও করিতে 

লাগিল এবং কখন কখন কোন কোন দাধুর কণ্টনালী মর্দন করতঃ তাহাকে মৃচ্ছিতও 

করিয়। দিত ও সকলকে বলিত যে আমরা ইহার সমাধি উৎপাদন করিয়! দিলাম । 

এইরূপ ধূর্তৃতা দ্বার! কাঠিয়াবাড়ের সরল লোক সকল উহাদিগের জালে পতিত হুইল। 

হখন সহজানন্দ মরিয়া গেল তখন তাহার শিষ্গণ বহুবিধ ইন্দ্রজাল বিস্তার 

করিল । এবিষয়ে নিন্মলিখিত দৃষ্টান্ত উপযুক্ত হইতে পারে। একজন চৌর্ধা 
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করাতে ধৃত হযর়। ন্যায়াধীশ তাহার নাসিকাচ্ছেদনের দণ্ড দিয়াছিলেন। নাসিকা- 

চ্ছেদন হইলে উক্ত ধূর্ত নাচিতে, গাইতে এবং হাসিতে লাগিল। লোকে জিজ্ঞাস! 
করিল যে তুমি কেন হাসিতেছে 2 সে বলিল যে ইহা কিছু বলিবার যোগ্য নহে । লোকে, 

পুনরায় জিহভ্ভাসা করিল এমন কি কথা যাহ! বলিলার যোগ্য নহে? সে বলিল যে 
ইস্থা অতি আশ্চর্য্য এবং আমি এরূপ কখন দেখি নাই। লোকেরা বলিল কি কথা ৮ 
সে বলিল যে আমার সমক্ষে সাক্ষাৎ চতুভূজ নারায়ণ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ইহ 
দেখিয়া অতিশয় প্রসন্ন হইয়া আমি নৃত্য ও গান করিতেছি এবং আপনার ভাগ্যকে 
ধন্যবাদ করিতেছি । আমি সাক্ষাৎ নারায়ণের দর্শন পাইতেছি। লোকের। বলিল 

যে আমাদিগের কেন দর্শন হইতেছে না? সে বলিল “নানিক। ব্যবধান রহিয়াছে । 

যদি নাসিক! চ্ছেদন কর তবেই, নারায়ণ দেখিতে পাইবে নচেৎ নহে। উহাদিগের 

মধ্যে কোন মুখ ইচ্ছা! করিল যে নাসিক যায় যাউক পরক্ত্, নারায়ণের দর্শন অবশ্য 
করিতে হইবে । সে বলিল যে আমার নাপিকাচ্ছেদন করিয়৷ নারায়ণ দেখাও । সে 

উহার নাক কাটিয়৷ উহার কর্ণে বলিয়। দিল যে তুমিও এইরূপ কর, নচেৎ তোমার 
এবং আমার উভয়েরই উপহান ও অপমান হইবে । সেও বুঝিল যে নাসিক তো'' 
আর আসিবে না, স্থতরাং এইরূপ কহাই উত্তম । এইরূপে সেও সেইস্থানে উহার সমক্ষে 

নৃত্য করিতে, লাফাইতে, গাইতে, বাজাইতে ও হাসিতে লাগিল এবং বলিল যে আমিও 
নারায়ণ দেখিতেছি। এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক সহজ মনুষ্য কবৌচা হইল এবং মহা 

হুলস্থুল পড়িয়া গেল। উহারা আপনাদিগেব সম্প্রদায়ের নাম নারায়ণদশী রাখিল 1. 

কোন মুখ রাজা উহ! শুনিয়! উহাদ্িগকে আহবান করিলেন। তাহাদিগের সমক্ষে 

রাজ। উপস্থিত হইলে উহার! অতিশয় নৃত্য করিতে লাফাইতে এবং হাসিঠে লাগিল । 
রাজ্1 জিজ্ঞাসা করিলেন যে ব্যাপার কি ? উহার! বলিল যে আমরা সাক্ষাৎ নারায়ণ 

দেখিতেছি। (রাজা ) আমি কেন দেখিতে পাইতেছিন1 ? (নারায়ণদশখ ) যতক্ষণ 

নাসিকা আছে ততক্ষণ দেখিতে পাইবেন না। যদি নাসিক কাটিয়া ফেলেন তবেই, 

প্রত্যক্ষ নারায়ণ দর্শন হইবে রাজা বিচার করিলেন যে, একথা সত্য । তখন তিনি, 

জ্যোতিষীকে বলিলেন যে মুহুর্ত স্থির কর। জ্যোতিষী উত্তর দিল যে যেআঙ্জা 

অল্পদাতা ! দশমীর দিন প্রাতঃকালে বেলা ৮টার সময় নাসিকাচ্ছেদন করিবেন এবং 

এ মুহুর্ত নারায়ণ দর্শনের পক্ষে উত্তম । বাহবা! পোপ! তুমি আপনার পুখিতে: 
নামিক! কাটিবার এবং কাটাইবারও মুহূর্ত লিখিয়! রাখিয়াছ !!! যখন রাজার ইচ্ছা 
হইল এবং উক্ত সহত্র «ৰৌচা” দ্িগের ত্ুলাদির "সীধা” বীধিয়৷ দেওয়। হইল, তখন 
তাহারা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়! নৃতা, উল্লক্ষন ও গান করিতে লাগিল। রাজার অপেক্ষ! 

বুঙ্গিমান দেওয়ানদিগের, একথা ভাল লাগিল না। একজন ৯০ বৎসর বয়স্ক চারি পুরুষ 



০৯৬ গঞ্যার্থ প্রকাশ । 

হইতে দেওয়ান ছিল এবং উহার প্রপৌত্র সেই সময়ে দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে 
বৃদ্ধকে এই কথা শুনাইল। বৃদ্ধ বলিল উহারা ধূর্ত, তুমি আমাকে রাজার নিকট লইয়৷ 
চল। সে লইয়া গেল। উহার উপবেশনের সময় রাজা অতিশয় হধিত হইয়া উহাকে 

নাসিকাচ্ছেদনের কথা শুনাইলেন। বুদ্ধ দেওয়ান কহিল মহারাজ ! এত শীত্বভার 

প্রয়োজন নাই। পরীক্ষা ব্যতিরেকে কার্য্য করিলে পশ্চান্তাপ হইয়! থাকে । (রাজা) 
এই সহজ পুরুষ কি মিথ্যা বলিতেছে ? ( দেওয়ান ) সত্যই বলুক বা মিথ্যাই বলুক, 
পরীক্ষা ব্যতিরেকে কিরূপে সত্য বা মিথ্যা বলিতে পারা যায়? (রাজ! ) কিরূপে 
পরীক্ষা করা কর্তব্য 2 (দেওয়ান ) বিষ্তা, 'স্গ্রিক্রম এবং প্রত্ক্ষাদি প্রমাণদ্বার! | 

(রাজা) যে বিষ্ঠা শিক্ষা করে নাই সে কিরূপে পরীক্ষা! করিবে ? (দেওয়ান) বিদ্বান্দিগের 

সঙ্গ দ্বার! জ্ঞানের বৃদ্ধিকরতঃ পরীশ্ষা করিবে । (রাজা ) যদি বিদ্বান পাওয়া ন। 

বায়? ( দেওয়ান) পুরুযার্থের পক্ষে কোন বিষয়ই ছুলভ নহে। (রাজা) তবে 

আপনিই বলুন কিরূপ করা যায়? :( দেওয়ান ) আমি বুদ্ধ হইয়৷ গৃহে বনিয়া আছি 
এবং আর অল্লদিন মাত্র জীবিত থাকিব। এইজন্য আমি প্রথমতঃ এই পরীক্ষা! করিয়! 

লই। তৎুপশ্চাৎ যেরূপ উচিত বুঝিবেন তজ্রপ করিবেন । (রাজী ) অতি উত্তম কথা! 

জ্যোতিষী মহাশয় ! দেওয়ান মহাশয়ের জন্ মুহুর্ত দেখুন। (জ্যোতিষী) মহারাজের 

যেরূপ আজ্ঞা, এই শুক্র পঞ্চমীতে বেল! ১০টার সময় অতি সুন্দর মুহূর্ত । যখন পঞ্চমী 

উপস্থিত হইল তখন, বৃদ্ধ দেওয়।ন বেলা ৮টার সময় রাজার নিকট আসিয়। রাজাকে 

কহিল যে সহজ্র অথব1 দুই সহত্র সৈন্য লইয়! যাইতে হইবে । (রাজ1) সে স্থানের 

সৈন্যের কি প্রয়োজন? (দেওয়ান ) আপনি রাজব্যবস্থা বিষয় অবগত নহেন, এজন 

আমি যাহা বলিতেছি তজ্রুপ করুন। (রাজ!) আচ্ছ। মহাশয়, সেন! প্রস্তুত করুন। 

৯ টার সময় গাড়ী করিয়৷ রাঙ্গা সকলকে লইয়া গেলেন। তাহাকে দেখিয়া সকলে 

নাচিতে এবং গাইতে লাগিল। তিনি গিয়। বসিলেন এবং উহাদিগের সম্প্রদায় প্রবর্তক 

ও যাহার, প্রথম নাসিক! চ্ছেপন হইয়াছিল সেই মোহাস্তকে আহ্বান করিয়। কহিলেন 

যে আজ আমার দেওয়ান মহাশয়কে নারায়ণ দর্শন করাও। সে বলিল মাচ্ছ!। 

বেলা ১০ টার সম্য উপস্থিত হইলে নাসিকার নীচে একজন থালা ধরিল এবং সে শাণিত 

ছুরিকা লইয়া নাসিকাচ্ছেদন করতঃ থালাতে প্রক্গেপে করিল। দেওয়ান মহাশয়ের 

নাসিক! হইতে রক্তধার! প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তাহার মুখ মলিন হইয়া! গেল। 
পরে উক্ত ধূর্ত দেয়য়ানের কর্ণে মন্ত্রোপদেশ দিয়া কহিল যে “আপনিও হাস্য করিয়া 

সকলকে বলুন যে আপনিও নারায়ণ দেখিতেছেন, এক্ষণে কর্তিত নাসিক আর পাইবেন 

না । মুতরাং এরূপ না কহিলে আপনার উপহান হইবে এবং সকলে হাহ্য করিবে” । 

স এইন্সপ কহিয়া পৃথক হইল এবং দেয়ান মহাশয় হস্তে "গাম্হা” লইয়া নাপিকার 



একাদশ লবুল্লাস। ৩৯৭ 

আচ্ছাদন করিলেন । রাজ দেওয়ানকে জিজ্ঞাস! করিলেন যে নারায়ণ দেখিতেছেন কি 

না? দেওয়ান রাজার কর্ণে কর্ণে বলিল যে কিছুই দেখিতেছি না, এই ধূর্তসকল 
সহত্র সহত্র মনুষ্যকে ত্র করিয়৷ দিয়াছে। রাজ! দেওয়ানকে কহিলেন যে এক্ষণে 
কর্তব্য কি? দেওয়ান বলিলেন যে ইহাদিগকে ধৃত করিয়! কঠিন দণ্ড প্রদান করতঃ 
যাবজ্জীবন কারাগারে বদ্ধ রাখা কর্তব্য। অধিকস্ত যে ছুষ্ট ইহাদিগের' সকলকে 
বিকৃত করিয়াছে তাহাকে গর্দভের উপর আরোহণ করাইয়। অতিশয় ছুর্দশ। করিয়! 

বিনাশ করা কর্তব্য। যখন রাঙ্জা এবং দেওয়ান কর্ণে কর্ণে কথা কহিতে ছিলেন তখন 
হারা ভীত হইয়া পলায়ন করিবার জন্য প্রস্তত হইল । পরম্থ্ব চারিদিকে সৈন্য বেষ্টন 
করিয়াছিল বলিয়া পলায়ন করিতে পারিল না। রাজ আজ্ঞা দিলেন যে সকলকে 

ধরিয়া “বেড়ী” দিয়া রাখ, এবং এই ছুষ্টের মুখে কাল রঙ্গ দাও, উহাকে গর্দভের 

উপর আরোহণ করাও, গলদেশে ছিন্ন জুতার মাল! পরাইয়! দাও, সর্ববস্থানে ঘুরাইয়া 

আন, বালকদিগের দ্বারা উহার উপর ধূলি ও ভন্ম নিক্ষিপ্ত করাও, বাজারে বাজারে জুতা 

প্রহার করিনে, কুকুর দ্বারা দংশন করাইবে এবং অবশেষে বিনাশ করিবে । এরূপ 

না হইলে অন্যে এইরূপ কাধ্য করিতে ভীত হইবে না । এইরূপ হওয়ার পর নানিকা- 

চ্ছেদকের সম্প্রদায় বিলুপ্ত হইল। এইরূপে সকল বেদবিরোধী লোক অপরের ধন হরণ 

বিষয়ে অতিশয় চক্ষুর হইয়৷ থাকে । সম্প্রদায়ীদিগের লীলা এইরূপ । স্বামিনারায়ণের 

মতাবলম্তিগণও ধন হরণ করে এবং ছল ও কপটতাপুর্ণ কাধ্য করে। কত শত মূর্খ- 
দিগকে প্রলোভন দেখাইবার জন্য মরিবার সময় বলে যে, সহম্্ানন্দ শ্বেতবর্ণ অশ্বের 

উপর আরোহণ করিয়! মুক্তির জন্য লইয়! যাইতে আগ্লিয়াছেন এবং নিত্য এই মন্দিরে 

একবার আইসেন ! যখন মেল! হয় তখন মন্দিরের ভিতর পৃজক এবং নীচে দোকান 
সংলগ্ন থাকে । মন্দির হইতে দোকানের ভিতর পর্য্যস্ত ছিদ্র থাকে । কেহ নারিকেল 
“ডেট” দিলে উহা! দোকানে নিক্ষিপ্ত হয় এবং এইরূপে এক নারিকেল দিনের মধ্যে 

সহত্রবার বিক্রিত হইয়া থাকে । এইরূপে সকল পদাথই বিক্রীত হয়। যে জাতীয় 

সাধু হইবে তাহাকে তন্রূপ কার্ধ/ই করায়। নাপিত হইলে নাপিতের, কুস্তকার হইলে 
কুস্তকারের, শিল্পী হইলে শিল্পীর, বণিক্ হইলে বণিকের, এবং পুদ্র হইলে শুপ্রের কাধ্য 
করাইয়া লয় । আপনার শিষ্যদিগের উপর এক প্রকার কর ( ট্যাক্স) ধার্য করিয়। 

রাখিয়াছে এবং প্রবঞ্চনা করতঃ লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি টাক! উপাজ্জন করিয়াছে 

এবং করিতেছে । যে গদীর (শ্রেষ্ঠাসনের ) উপর বসে সে গৃহস্থ, বিবাহ করে ও 

অলঙ্কারাদি পরিধান করে। যেকোন স্থলে পধরাবনী ( প্রবেশোত্সব ) হয় তথায় 

গোকুলিয়াদিগের নায় গোসাইজিউ এবং বধূজ্তিউর নামে “ভেট” গ্রহণ করে। আপনা- 

দ্িগকে “সশুসঙ্গী” এবং তিহমতাবলম্বীদিগকে “কুসঙ্গী” ঝলে। আপনার ভিন্ন অন্যকে 



৩৯৮ লত্যাখ প্রকাশ । 

উত্তম ধাণ্মিক এবং বিদ্ধান্ পুরুষ হইলেও তাহার মান্য অথব। সেব! করে না । অন্য- 
মতাবলম্বী্দিগের সেবা করাতে পাপ মনে করে। প্রসিদ্ধি আছে ঘষে উহাদিগের সাধু 

স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করে না পরন্ক, গুপ্তুভাবে কিরূপ লীল! হয় তাহ! জান! যায় না। 
এইরূপ প্রসিন্ধি সর্ববত্র এক্ষণে কম হইয়! আসিয়াছে কারণ কোন কোন স্থলের সাধু- 
দিগের পরস্ত্রীগমনাদি লীল! প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। উহাদ্িগের মধ্যে যাহারা 
অধিক প্রসিদ্ধ ছয় তাহাদিগের মৃত্যু হইলে স্বৃতদেহ কুপে নিক্ষিপ্ত করিয়া রটাইয়। 
দেখ যে “অমুখ সাধু সদেহে বৈকুণ্টে গিয়াছেন এবং সহজানন্দ আসিয়! লইয়! গিয়াছেন। 

আমর! অনেক প্রার্থনা করিলাম যে ভগবন্ ইহাকে লইয়! যাইবেন না, কারণ মহাত্মার 

এই স্থানে থাকিলেই ভাল হয়। ভগবান্ সহঙ্জানন্দ বলিলেন যে তাহ৷ হইবে না, 
এক্ষণে বৈকুে ইহার অত্যন্ত আবশ্টকত। হইয়াছে এবং সেই জন্যই লইয়! যাইতেছি। 
আমর স্বচক্ষে ভগবান্ সহজানন্দকে এবং তাহার বিমান দেখিয়াছি । স্ৃত ব্যক্তিকে 

বিমানে বসাইয়া উপরে লইয়৷ গিয়াছেন । তৎকালে পুষ্পব্ষণ হইয়াছিল। যখন 

কোন সাধু পীড়িত হয় এবং তাহা আর জীবনের কোন আস! থাকে না তখন, সে 

বলে যে “আমি কাল রাত্রিষোগে বৈকু্ে যাইব” । শুনা গিয়াছে যে উক্ত রাত্রিতে 

বদি উহার প্রাণত্যাগ না হয় এবং মুচ্ছিত হইয়। থাকে, তাহ! হইলেও তাহাকে কৃপে 
নিক্ষেপ করে। কারণ উক্ত রাত্রিতে নিক্ষেপ না! করিলে সে মিথ্যাবাদী হইয়া পড়ে, 

এই জন্য এইরূপ কার্য করিয়! থাকে । এইরূপ যখন গোকুলিয়! গোসাই প্রাণ ত্যাগ 

করে, তখন তাহার শিধাগণ কহে যে গোসাই মহাত্মা লীল! বিস্তার করিয়৷ 

গিয়াছেন | স্বামিনারায়ণ মতাবলম্বীদিগের গোলাইদ্িগের উপদেশ দিবার জন্য 
“ভ্ীকৃষ্ণঃ শরণং শরণং মম” এই একই মন্ত্র আছে। ইহার অর্থ এইরূপ করে 

“শ্রীকৃষ্ণ আমার শরণ হয়েন অর্থাহু আমি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হই ।” পরম্ধ “শ্রীকৃষ্ণ 

আমার শরণ প্রাপ্ত অর্থাৎ আমার শরণাগত হয়েন” এইরূপ অর্থও হইতে পারে । 

এই সকল মতাবলঘ্বিগণ অনৃষ্টচর ও শাক্সবিরুন্ধ বাক্য রচনা করে । কারণ উহার 
বিষ্ভাহীন বলিয়৷ উহাদিগের বিষ্তা সম্পকাঁয় নিয়মসমুক্রে অভিভ্ঞতা নাই। 

(প্রশ্ন ) মাধবমত তো উত্তম ? ( উত্তর ) অন্যমতাবলম্বী যেরূপ মাধ্বমতও তঙ্রপ ; 

কারণ উহারাও চক্রাঙ্কিত হইয়া থাকে । উ্হাদিগের এবং চত্র।ক্কিতদিগের মধ্যে 

বিশেষ এই যে, রামনুজীয়গণ একবার এবং মাধবগণ প্রতিবর্ষে বারংবার চক্রাঞ্কিত 

হুইয়। থাকে । চক্রান্কিতগণ ললাটে পীতরেখা এবং মাধধগণ কৃষ্ণবর্থ রেখা অঙ্কিত করে। 
কোন এক মহাত্মার এক মাধব পণ্ডিতের সহিত শান্ত্রালাপ হইয়াছিল । (মহাত্মা ) 
(তোনরা এই কৃষ্বর্ণ রেখা এবং (চান্দল। ) তিলক কেন অঙ্কিত করিয়াছ ? ( শাস্ত্রী) 

ইহা অন্কিত করাতে আমি বৈকুণ্টে যাইব এবং শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ কৃ ছিল বলিয়। আমরা 



একাদশ লমুল্লাস। ৩৯৯ 

তিলক কৃষ্ণবর্ণ করিয়া থাকি । (মহাত্মা! ) যদি কৃষ্ণবর্ণ রেখা এবং তিলক অঙ্কিত 

করাতে তুমি বৈকুষ্টে যাও, তাহা হইলে সমস্ত মুখ কৃষ্ণবর্ণে অস্কিত করিলে কোথায় 
যাইবে? বৈকুষ্টকেও কি পার হইয়া যাইবে ?' শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত দেহ কৃষ্ণ ছিল স্থতরাং, 
তোমারও সমস্ত শরীর কৃষ্ণবর্ণ কর তবে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাদৃশ্ট হইতে পারে। এই 
সকল কারণ বশতঃ ইহা! পুর্বব মত সকলের সদৃশ । 

(প্রশ্ন) লিঙ্গাক্কিতের মত কিরূপ? (উত্তর) চক্রান্কিতের যেরপ। চক্রান্কিত 
যেরূপ চক্রের দ্বারা মঙ্ষিত হয় এবং নারায়ণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও মানে না তন্তরপ, 
লিঙ্গান্কিতগণ লিঙ্গাকৃতি দ্বারা অঙ্কিত হয় এবং মহাদেব ভিন্ন অন্য কাহাকেও মানে না। 

ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে লিঙ্গাস্কিতগণ পাষাণের এক লিঙ্গকে স্বর্ণে অথব। রৌপ্য 
জড়িত কবিয়া গলদেশে রাখে । যখন জল পান করে তখন উহাকে প্রদর্শন করিয়। 
পান করে। অহাদ্দিগের মন্ত্র শৈবদিগের তুল্য । 

ব্রাঙ্গসমাজ এবৎ প্রার্থনাসমাজ ॥ 

(প্রশ্ন) ব্রাহ্ষসমাজ এবং প্রার্থনাসমাজ উত্তম কি না? (উত্তর) কোন কোন 

বিষয়ে উত্তম এবং অধিকাংশে অনুস্তম । (প্রশ্ন) ব্রাঙ্মসমাজজ এবং প্রার্থনাসমাজের 

নিয়ম সকল অতি উত্তম বলিয়া উহা! সর্ধবোত্তম বলতে হইবে । (উত্তর ) সর্ববাংশে 

নিয়ম উত্তম নহে । কারণ বেদবিস্ভাহীন লোকেরা সত্য কল্পনা করিতে ক্কিরূপে সমর্থ 

হইতে পারে? ব্রাহ্মসমাজ এবং প্রার্থনাসমাজ সম্স্থীয় লোকের! খুষ্টিয়ান মতাবলম্ব্ী 
হইতে অল্প সংখ্যক লোককে রক্ষা করিয়াছেন, পাষাণাদি মৃত্তিপুজাও কতক পরিমাণে 
নিরস্ত করিয়াছেন এবং অন্য অলীক গ্রশ্থের ভ্রমজাল হইতেও কতক পরিমাণে রক্ষা 

করিয়াছেন । এই সকল উত্তম বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। পরস্ত (১) ইহার্দিগের 

স্বদেশতক্তি অতিশয় শিথিল, খুষ্িয়ানদিগের আচরণ অনেক অনুকরণ করেন এবং 

বিবাহাদির নিয়মও পরিবর্তন করিয়াছেন । (২) ন্দদেশের প্রাশংস! এবং পুর্ববকালীন 

লোকুদিগের গৌরব কর! দুরে থাকুক, বরং তশপরিবর্থে উদরপূর্ণ নিন্দা! করিয়া থাকেন 
এবং দৃষ্টান্ত স্থলে খুষ্টিয়ান ইংরাজদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। ব্রঙ্গাদি 

মহ্ষিদিগের নামও গ্রহণ করে না । প্রত্যুত এইক্প বলেন যে স্ষ্টি হইতে আজ 

পর্য্যন্ত ইংরাজ্ঞ ব্যতিরেকে কেহই বিদ্বান হয়েন নাই। আর্ধ্যাব্তীয় লোক চিরকাল হইতে 

যু রহিপ্ন। চলিয়া আমিতেছে এবং কখন ইহার্দিগের উন্নতি হয় নাই। (৩) বেদা- 
দর প্রতিষ্ঠ। দুরে থাকুক পরম্থ, নিন্দা করিতেও ইহার! পরাজুখ হয়েন ন!। ব্রাহ্মসমাজ 
সম্বন্ধীয় পুস্তকে সাধুদিগের সংখ্যায় “ঈসা” “মুসা” মহম্মদ”, “নামক” এবং “চৈতনা” 

লিখিত আছে । ইভা হইতে জানা যায় যে ইহারা ধাহাদিগের নীম লিখিয়'ছেন 



৪০৪ সত্যার্থ প্রকাশ । 

তাহার্দিগেরই মতান্ুযায়ি মতাবলম্বী। আচ্ছা, যখন আর্ধ্যাবর্তে উৎপন্ন হইয়া» এই 

দেশের অন্ন ও জল ভোজন এবং পান করিয়াছ এবং এক্ষণেও করিতেছ তখন আপনার 

মাত!, পিতা এবং পিতামহের অবলম্থিত ধশ্মমার্গ ত্যাগ করিয়া অন্য বিদেশীয়দিগের 
মতের উপর অধিক আসক্ত হওয়া, এবং ত্রাঙ্মলমাজীয় ও প্রার্থনাসমাজীয় লোকদ্দিগের 

দেশস্থ সংস্কতবিস্ভাবিহীন হইয়াও আপনাদ্দিগকে বিদ্ধান্ বলিয়া প্রকাশিত করা ও 

ইংরাজি ভা! পাঠমাত্রেই পণ্ডিতাভিমানী হইয়া সহসা মতবিশেষ প্রচার করা কিরূপে 

লোকদিগের স্থিরত। ও উন্নতিবিধায়ক কার্য হইতে পারে £ (৪) ইংরাজ, যবন এবং 

অস্ত্যজাতির সহিতও পান ও ভোজনে প্রভেদ রাখেন নাই। ইহারা বুঝিয়৷ থাকিবেন 

যে (সকলের সহিত ) পান ভোজন দ্বারা এবং জাতি ভেদ উঠাইয়া দিলেই আমাদিগের 

এবং আমাদিগের দেশের সংশোধন হইয়। যাইবে ! পরম্ত্র ইহা দ্বারা সংশোধন দূরে 

থাকুক বরং বিপরীত ভাবে বিকৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে । (৫) (প্রশ্ন) জাতিতেদ 

ঈশ্বরকৃত অথবা মনুষ্যকৃত? (উত্তর) ঈশ্বরকৃতও বটে এবং মনুষ্যকৃতও বটে 

(প্রশ্ন) ঈশ্বরকৃত কিরূপ এবং মনুষ্যকৃতই ব। কিরূপ ? ( উত্তর ) মনুষ্য, পশু, পক্ষী: 
বৃক্ষ, জলজন্ত আদি জাতি সকল ঈশ্বরকৃত। যেরূপ পশুদিগের মধ্যে গো, অশ্ব এব; 

হস্তী আদি? বৃক্ষমধ্যে, অশ্ব বট ও আআদি; পক্ষিগণমধ্যে হংস কাক ও বকাদি 

এবং জলজস্কদিগের মধ্যে মস্ত ও কুস্তারাদি জাতিভেদ আছে তত্রপ মনুষ্যদিগের 
মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুপ্র এবং অন্ত্যজাদ্দি জাতিভেদ সকল ঈশ্বরকৃত। পরক্থু 
মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাঙ্গণাদি সীমান্য জাতি নহে; কিন্তু সামান্য অথচ বিশেষাতক 

জাতিমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে । পূর্বে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থায় যেরূপ লিখিত হইয়াছে 

তন্রপ গুণ, কণ্ম এবং স্বভাব দ্বারাই বর্ণব্যবস্থ। অবশ্থ মানিতে হইবে । উহাদ্দিগের গুণ- 

কণ্ম এবং স্বভাব হইতে পূর্বেবা ক্তানুসারে ব্রঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ট এবং শুভ্রা্দি বর্ণের 

পরীন্ষাপুর্ববক ব্যবস্থা করা রাজ। এবং বিথান্দিগের কাধ্য বলিয়৷ ইহা মনুষ্যকৃতহ্ 

হইয়াছে । ভোজনতেদও ঈশ্বরকৃত এবং মনুষ্যকৃত : সিংহ মাংসাহারী এবং মগ ও 

মহিষাদি তৃশার্দি আহার করে ; ইহ! ঈশ্বর কৃত । দেশ, কাল এবং বস্তু ভেদে মনুষ্যকৃতও 

ভোজনভেদ আছে। (প্রশ্ন) দেখুন ইউরোপবামী লোকেরা! মোজা, জুতা কোট 
ও পেপ্ট,লান পরিধান করে এবং হোটেলে সকলের হস্তে ভোজন করে বলিয়া উহার! 
আপনাদিগের উন্নতি করিতে সমর্থ হয় । (উত্তর ) তোমার ইহা ভ্রম । কারণ মুসলমান 

এবং অস্ত্যজগণ সকলের হস্তে ভোজন করে তথাপি উহার্দিগের কেন উন্নতি হয় না? 

ইউরোপবাপসিগণ বাল্যাবস্থায় বিবাহ করেন না, বালক ও ৰালি কাদিগকে স্ৃশিক্ষা দেন 

ও দেওয়ান, স্বয়ন্বর বিবাহ করেন, অসৎ লোকের উপদেশ গ্রহণ করেন না, বিদ্বান্ হইয়া 

যে কোন ভ্রমঞর্জীলে পতিত হয়েন না, যাহা কিছু করেন তাহ! পরস্পর বিচার এবং 
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সভ1 করিয়া নিশ্চয় করতঃ করেন, আপনার জাতির উন্নতির জন্য দেহ, মন ও ধন ব্যয়: 

করেন এবং আলম্ত ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদ! উদ্ভোগী হইয়! থাকেন । দেখ ইহার! কার্যালয়ে; 

(আফিসে ) এবং আদালতে স্বদেশ নির্দিত জুতা লইয়! যাইতে অনুমতি করেন কিন্কু: 

এতদেশীয় জুতা লইয়া যাইতে নিষেধ করেন । ইহা! হইতে বুঝিয়৷ লও যে, ইহার৷ স্বদেশ 
নির্মিত জুতার যতদূর সম্মান ও আদর করেন, অন্য দেশস্থ মনুষ্েরও তন্রপ করেন. 

না। দেখ, একশত বশুসরের কিছু অধিক হইল, ইউরোপীয়গণ এই দেশে আসিয়াছেন ! 
তথাপি স্বদেশে যে রূপ ঘন বস্ত্র পরিধান করিতেন এক্ষণেও তন্রপ পরিধান করেন 

এবং স্বদেশের রীতি নীতি উহার! ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু তোমরা অনেকেই. 

উহাদিগের অনুকরণ করিয়া বসিয়াছ। এই জন্য তোমরা আপনাদিগকে নির্ুুদ্ধি এবং 

উহািগকে বুদ্ধিমানমনে কর। অনুকরণ কর। বুদ্ধিমানের কাধ্য নহে। ইহার! 

যে যে কর্মে থাকেন তাহা যথোচিত সম্পাদন করেন, সর্বদাই আজ্ঞানুবাদন্তী থাকেন 
এবং ব্যবসায়াদিতে স্বদেশবাসীদিগের সহায়তা করেন। এই সকল গুণবশতঃ এবং 
অন্যান্য উৎকৃষ্ট কার্যযবশতঃ ইহাদিগের উন্নতি হইয়া থাকে । আবুত জুতা, কোট ও 

পেন্ট,লান পরিধান এবং হোটেলে পান ও ভোজুনাদি সাধারণ এবং অপ কাধ্য দ্বারা 
উন্নতি হয় নাই। ইহীাদিগের মধ্যে জাতিভেদও আছে । দেখ কোন ইউরোপীয় যত 

বড়ই অধিকার প্রাপ্ত এবং প্রতিষ্ঠীত হউন না কেন তীহ্ার যখন অন্য দেশস্থ ও 
অন্যমতাবলম্বীর কন্টার সহিত অথবা ইউরোপীয়ের কন্যার অন্যাদেশবাধীর সহিত বিবাহ 

হয় ভখন, নিমন্ত্রণ স্থলে একত্র বসিয়া ভোজন এবং বিবাহাদির সময় ইহার! অন্ত লোকের 

প্রবেশ নিবারণ করেন । ইহা! জাতিভেদ নহে তো কি? তোমর! সরলবুদ্ধি বলিয়৷ 

ইহারা! তোমাদিগকে প্রতারণ। করিয়া বলেন যে, “আমাদিগের মধো জাতিভেদ নাই” 

এবং তোমরাও আপনার মূর্খতা বশতঃ তাহ! বিশ্বাস করিয়া লও । এইজন্য যাহা করিতে 
হইবে তাহা বিবেচন! পূর্ববক কর! উচত তাহা হইলে, আর পশ্চান্তাপে ক্লেশ পাইতে 
হয়না। দেখ, রোগীর জন্তই বৈদ্ভ হয়। ওষধের প্রয়োক্কন নীরোগীর জন্য নহে। 

বিষ্তাবান্ ব্যক্তি নীরোগ, এবং বিষ্ভারহিত ব্যক্তি অবিষ্ভারোগগ্রস্ত হইয়া থাকে সত্য 

বিদ্া এবং সত্যোপদেশই উহার রোগমোচনের গন্য হইয়া থাকে । এইরূপ লোকের 

অবিষ্ভা বশতঃ এই রোগ আছে যে ভোজনে ও পাঁনেই ধণ্ম থাকে ও যায় এইরূপ 

বিশ্বাকরে। যখন কাহাকে ভোজনে ও পানে অনাচার করিতে দেখে তখন বলে 

এবং বিশ্বাস করে যে এ ধর্মমজষ্ট হইয়াছে । এইরূপ লোকের কথা তোমরা শুন না, 

উহাদিগের নিকট উপবেশন কর না এবং উহ্াদিগকে আপনাদ্দিগের নিকট বসিতে দাও 

না। এক্ষণে বল যে তোমাদিগের বিদ্ভা কি স্বার্থের জন্য অথব। পরমার্থের জন্য । 

যদি তোমাদিগের বিষ্তা হইতে উক্তবিধ অজ্ঞানীদিগের লাত হইত তাহ হইলেই, 
৫১ 
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পরমার্থের জন্য হইত। যদি বল যে উহারা গ্রহণ করে না আমরা কি করিব। ইহা 

তোমাদিগের দোষ উহাদিগের নছে। কারণ য্দি তোমরা আপনাদিগের আচরণ 

উত্তম রাখিতে, তাহা হইলে উহার তোমাদিগের সহিত প্রীতি করিয়া উপকৃত হইত । 

আতএব তোমর! সহজতর সহ লোকের উপকার নাশ করিয়! আপনাদিগকে সখা 

করিয়াছ ইহা তোমাদ্িগের মহাপরাধ । কারণ পরোপকার করাই ধন্ম এবং পরহানি 
করাকেই অধন্ম বলা যায়। এই জন্য যথাযোগ্য ব্যবহার করতঃ বিদ্বান্দিগের, অজ্জানী- 

দিগকে দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করিবার জঙ্ নৌকাস্বরূপ হওয়! উচিত। কোনরূপে 
মূখ্খের সদৃশ কাধ্য করা উচিত নহে পরস্ত, যেরূপে উহাদিগের এবং আপনাদিগের 
প্রতিদিন উন্নতি হয় তক্রপ কার্য বিধেয়। (প্রশ্ন) আমরা কোন পুস্তক ঈশ্বর 

প্রণীত অথবা সর্ব্বাংশে লত্য বলিয়! বিশ্বাস করি না। কারণ মনুষ্যের বুদ্ধি অন্রাস্ত 

নহে বলিয়া তৎপ্রণীত সমস্ত গ্রন্থই ভ্রান্ত । এই জন্য আমর। সকল স্থান হইতে সত্য 

গ্রহণ করি এবং অসত্য ত্যাগ করি । বেদেই হউক বাইবেলে কোরাণে অথবা অন্য 

কোন গ্রন্থেই হউক সকল স্থলেই, সত্য আমাদিগের গ্রাহ এবং কোন গ্রন্থের অসত্য 
গ্রান্থ নহে। (উত্তর) যে যুক্তিবশতঃ তোমরা সত্যগ্রাহী হইতে ইচ্ছা করিতেছ, 
সেই যুক্তি দ্বারাই তোমরা অসত্যগ্রাহী প্রতিপন্ন হইতেছ । কারণ বখন সকল মনুষ্যই 
ভ্রাস্তিরহিত হইতে পারে না, তখন তোমরাও মনুষ্য বলিয়া ভ্রাস্তিরহিত নহ। ভ্রাস্তি- 
যুক্তের বচন সর্ববাংশে প্রামাণিক নহে? স্থতরাং তোমাদিগের বাক্যও বিশ্বাসযোজ্ 

নহে এবং তাহাতে সর্ববদ! শ্রহ্ধ! করা উচিত নহে বরং বিবযুক্ত অঙ্গের ন্যায় 

পরিহরণীয়। এইরূপে তোমাদিগের রচিত ব্যাখ্যানপুস্তক মকলও কাহারও প্রমাণ 

স্বরূপ মনে কর! উচিত নহে । “চতুর্বের্দী মহাশয় :বড় বেদী ,হইতে প্রুগিরা) নিঞ্জের ছুই 
বেদ হারাইয়! ছ্বিবেদী হইয়। পড়িলেন।” অন্য .মনুষ্য3 যেরূপ সর্ববজ্ঞ-ূুনহে, .তন্রপ: 
তোমরাও সর্ব্ষজ্ঞ নহ। কধন ভ্রমবশতঃ অসত্যের (গ্রহণ ওর্ুসত্যের £পরিহারও করিতে 

পার। এইজন্য আমর! অল্লঙ্ঞ বলিয়া! আমা্দিগের£:পরমাক্মার বচনেরই :সহারত। 

গ্রহণ কর! কর্তব্য । বেদব্যাখ্যান সময়ে যেরূপ লিখিয়। আসিয়াছি,::তোমাদিগেরও 

তন্রপ মানা আবশ্যক । অন্যথা "যতো! ভ্রষ্টস্ততোত্রষ্ট১” ((সর্ববপ্রকারেই ভ্রষ্ট ) হইতে 

' হইবে । বেদ সকলে যখন সকল সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায় :এবং. যখন .উহাতে অনত্যের 

7 লেশমাত্রও নাই তখন, উহ গ্রহণ কর। বিধয়ে শঙ্ক! করা কেবল আপনার এবং পরের 
:অনিষ্ট করা মাত্র। এই কারণেই .আর্ধ্যাবস্তায় লোক সকল তোমাদিগকে;ুআপনার : 
? বলিয়া মনে করে না এবং এই জন্যই তোমরা! আর্ধ্যাবর্তের উন্নতির কারণ হইতে পার 
£না ।,কারণ তোমরা মনে করিয়াছ যে স্বদেশ যেন +তিক্ষুক 'এবং:বুঝিয়াছ॥:ষে এই 

: বূপেঃতোমরা। আপনাদিগ্রের. এবং পরের উপকার. করিতে পারিবে । বস্তুতঃ তাহ। 
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পারিবে না। যেরূপ কোন মাতা এবং পিতা দুইজনেই কেবল সমগ্র সংসারের 
সম্তানদিগের পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলে সকলের পালন কর! অসস্তব হেতু 

আপনাদিগের সম্ভতানদিগকেও বিন করিয়া বসেন তন্রপ তোমাদ্দিগেরও গতি হইবে। 

আচ্ছ বেদাদি সত্যশান্ত্র বিশ্বাস না করিলে তোমরা কি আপনাদিগের বাকের সত্যাসতা- 
তার পরীক্ষা এবং আর্ধ্যাবর্তের উন্নতি কখন করিচে পারিবে দেশের যে রোগ উপ- 

স্থিত, তোমাদিগের নিকট তাহার ওধধ নাই। ইউরোপায়গণ তোমাদিগকে গ্রাহ্া করেন 
না এবং আধ্যাবস্তায়গণ তোমাদিগ্কে ভিন্নবুদ্ধিযুক্ত বলিয়া মনে করেন। এখনও বুঝিয়। 
বেদা'দর মান্য করতঃ দেশোন্নতি সাধনে যদি প্রবৃত্ত হও তাহ] হইলেই তোমাদিগের 

মজল হয়। তোমর! বলিয়া থাক যে পরমেশ্বর হইতে সমস্ত সত্য প্রকাশিত হয় । 

তবে, ঈশ্বরকর্তৃক খষিদিগের আত্মায় প্রকাশিত সত্যাথম্বরূপ বেদ কেন বিশ্বাস কর না £ 
ইহা! এই কারণ হইতে পারে যে বেদ পাঠকর নাই এবং পড়িবার ইচ্ছাও কর ন 

স্থতরাং, তোমাদদিগের কিরূপে বেদোক্ত জ্ঞান হইতে পারে ? (৬) তন্ভিন্ন খষ্টিয়ান এবং 
মুসলমানগণ যেরূপ বিশ্বাম করে তন্রপ, তোমরাও উপাদান *কারণ ব্যতিরেকে জগতের 
উৎপত্তি বিশ্বাস কর এবং জীবকেও উৎপন্ন মনে কর। স্ষ্ঘৃৎপত্তি এবং জীবেশ্বরের 
ব্যাখ্য। স্থলে ইহার উত্তর দেখিতে হইবে। কারণ ব্যতিরেকে কাধ্য হওয়া সর্ববথ। 
অসম্ভব এবং উৎপন্ন বস্তর নাশ না হওয়াও তন্রপ অসম্ভব | ইহাও তোমাদিগের 

দোষ যে পশ্চান্তাপ এবং প্রার্থন। হইতে পাপের নিবৃত্তি হয় মনে কর। এই বিশ্বাস 

হইতেই জগতে অনেক পাপের বৃদ্ধি হইয়াছে । কারণ পৌরাণিকগণ তীর্থাদি যাত্র 

হইতে, জৈনগণও নবকার মন্ত্র জপ ও তীর্ঘাদি হইতে, খ্ষ্টিয়ানগণ থৃষ্টে বিশ্বাস হইতে 
এবং মুসলমানগণ “তোবা তোব” করাতে ভোগ ব্যতিরেকেও পাপের খণ্ডন হইয়া 

থাকে এইরূপ বিশ্বাস করে । এইজন্য পাপ হইতে ভয় না করাতে পাপের প্রবৃত্তি 

অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে । এ বিষয়ে ব্রাহ্ম এবং প্রার্থনাসমাজীগণ পৌরাণিকদিগের 

সন্থিত তুল্য । বেদ শ্রবণ করিলে বিশ্বাস হইত যে ভোগ ব্যতিরেকে পাপের নিবৃস্তি 

হয়না এবং তাহা হইলে পাপ হইতে ভয় হইত ও সর্ববদ! ধশ্মপ্রবৃত্তি থাকিত। 
ভোগ্ন ব্যতিরেকে পাপের নিবুত্তি স্বীকার করিলে ঈশ্বর অন্যায়কারী হইয়া পড়েন। 

(৮) তোমরা জীবের যে অসীম উন্নতি বিশ্বাস কর তাহা, কখন হইতে পারে না৷ 
কারণ; সীমাবিশিষ্ট জীবের গুণ, কণ্ম এবং স্বভাবের ফলও অবশ্য সীমাবিশিষ্ই হইবে। 
(প্রশ্ন) পরমেশ্বর দয়ালু বলিয়া সসীম কশ্মের মনস্ত ফল দিবেন। (উত্তর) তত্রপ করিলে 
পরমেশ্বরের ন্যায়শীলতা নষ্ট হইয়! যায় এবং কেহই লতকন্মের উন্নতি সাধন করিবে না 

কারণ পরমেশ্বর অল্প সশকম্ধেরও অনস্ত ফল দিবেন এবং পশ্চাত্তাপ ও প্রার্থন! দ্বারা 

যত অধিকই পাপ হউক না কেন, সমস্ত খণ্ডিত হইয়া যাইবে এইরূপ বিশ্বাস বশতঃই 
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ধন্মের হানি এবং পাপ কর্মের বৃদ্ধি হইতেছে । (প্রশ্ন) আমরা স্বাভাবিক জ্ঞানকে 
বেদ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করি এবং নৈমিত্তিক জ্ঞানকে তত্রপ মনে করি না। কারণ 
পরমেশ্বরের দত্ত স্বাভাবিক জ্ঞান আমাদিগের না থাকিলে বেদেরও অধ্যয়ন ও অধ্যাপন 
অর্থরোধ এবং অর্থব্যাখ্যা কিরূপে হইতে পারিহ ? এই জন্য আমাদিগের মত উতকুষ্ট। 
(উত্তর) তোমাদিগের একথা নিরর্থক | কারণ যে জ্ঞান কাহাকেও দেওয়া হয় উহা 

স্বাভাবিক হইতে পারে না । সহজ জ্ঞানই স্বাভাবিক হইয়া থাকে এবং উহার হাস ও 

বৃদ্ধি হইতে পারে না ও কেহই তাহার উন্নতি করিতে পারে না। কারণ বন্য মনুষ্যেও 
স্বাভাবিক জ্ঞান আছে তথাপি উহারা আপনাদিগের উন্নতি করিতে পারে না। 

নৈমিত্তিক জ্ঞানই উন্নতির কারণ। দেখ ! তোমর। এবং আমর! বাল্যাবস্থায় কর্তব্যা- 
কর্তব্য এবং ধণ্মাধন্্ম কিছুই যথার্থ বুঝিতাম না পরে, যখন বিদ্বান্দিগের নিকট শিক্ষ। 

করিলাম তখনই কর্তব্যাকর্তব্য ও ধর্্মাধপ্ম বুঝিতে লাগিলাম। এইজন্য স্বাভাবিক 
শ্ানকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা ঠিক নহে। (৯) তোমরা যে পুর্ব ও পরজন্ম স্বীকার 
কর না উহা, খৃষ্টিয়ান এবং মুসলমানদিগের নিকট হইতে লইয়! থাকিবে। পুনর্জন্ম 
ব্যাখ্যাস্থলে উহার উত্তর দেখিতে পাইবে। পরস্ত এইমাত্র বুঝিয়া লও যে জীব শাশ্বত 
অর্থাৎ নিত্য এবং উহার কর্ম্মও প্রবাহস্বরূপ নিত্য । কর্ম ও কশ্মাবাসের সঙ্গন্ধ নিত্য। 
জীব কি কোন স্থলে নিক্বন্ম1 হইয়া বসিয়া থাকে অথব। থাকিবে 2 তোমাঁদিগের কথানু- 
সারে পরমেশ্বরও নিষ্কর্ হইয়া পড়েন। পূর্বাপর জন্ম স্বীকার ন৷ করিলে, কৃতহানি, 
অকৃতাভ্যাগম, নৈপ্বণ্য এবং বৈষম্য দোষও ঈশ্বরে আসিয়া পড়ে। কারণ জন্ম না 
'হুইলে পাপপুণ্যের ফলভোগের হানি হইয়া যায়। অপরের যেরূপ স্থৃখ, ভুঃখ, লাত 

অথবা হানি করা হইয়'ছে তাহার তজ্রপ ফল শরীরধারণ ব্যতিরেকে হইতে পারে না। 

অপরস্ত পূর্ব জন্মের পাপ ও পুণ্য ব্যতিরেকে ইহজন্মে স্থখ ও ছুঃখ প্রাপ্তি কিরূপে 
হইতে পারে? যদি পূর্ব্জন্মের পাপপুপ্যনুসারে না হয় তাহা হইতে, পরমেশ্বর অন্যায়- 

কারী হইয়া! যান । তদ্ধ্যতীত কুণ্মের ফল ভোগ ব্যতিরেকে নাশের সমান হইয়া! যায়: 

এই জন্য তোমাদিগের এই সকল কথা ঠিক নহে। (১০) আর ঈশ্বর ব্যতিরেকে 

অন্য দিব্যগুণবিশিষ্ট পদার্থকে এবং বিদ্বান্দিগকে দেব বলিয়। না মানাও উচিত নহে 

কারণ, পরমেশ্বর মহাদেব স্ৃতরাং, অন্য দেব না থাকিলে তাহাকে সকল দেবের স্বাম 

স্বরূপ মহাদেব কিরূপে বল! যাইতে পারে ? (১১) অগ্নিহোত্রাদি পরোপকারক 

কার্য সকলকে কর্তব্য বলিয়া মনে না করাও উত্তম নহে। (১২) খধি ও 

মহবিদ্রিগের কৃত উপকার গণন। না করিয়া ঈশা আদিতে অনুরক্ত হওয়! উত্তম 
নহে। (১৩) বিনা কারণে বেদবিষ্ঠোপদিষ্ট ভিন্ন অন্য কাধ্যবিষ্া সকলকে 

প্ররস্তিকারণ মনে করা সর্ধথা অসম্ভব । (১৪) বিদ্ভার চিহুম্বরূপ যদ্ষোপবীত 
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এবং শিখা ত্যাগ করিয়া মুসলমান ও খ্্রিয়ানদিগের মত ব্যবহার করা ( প্রকাশ 

পাওয়া ) ও ব্যর্থ। যখন পে্টলান আদি বস্ত্র পরিধান করিতেছ এবং “মেডাল” 
পাইবার ইচ্ছা! করিতেছ তখন, কি যচ্ঞোপবীত আদি বড় ভার হইয়া গিয়াছে? € ১৫) 

রক্ষা! হইতে আরম্ত করিয়া আধ্্যাবর্তে অনেক বিদ্ান্ প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, তাহাদিগের 
প্রশংসা না করিয়া ইউরোপীয়দিগের স্ভততিকরা পক্ষপাভ এবং তোষামোদ ব্যতিরেকে 
আর কি বলা যাইতে পারে? (€ ১৬) বীক্গান্থুরের তুল্য জড় ও চেতনের যোগবশত: 
জীবোশুপত্তি স্বীকার করা, উৎপত্তির পুর্বেব জীবতত্ত্ব স্বীকার না করা, এবং উৎপন্ন 

নাশ স্বীকার না করা, এই সমস্তগুলি পূর্বাপর বিরুদ্ধ। যদি উৎপত্তির পুর্বে জড় এবং 
চেতন ছিল না এরূপ হয় তবে, জীব কোথ! হইতে আসিল এবং কাহার সংযোগ হইল ? 

এই উভয়কে যদি সনাতন মান! যায় তবেই ঠিক বটে পরস্ত, স্থক্টির পুর্বে ঈশ্বর ব্যতি- 
রেকে অন্য কোন তত্বের অস্তিত্ব স্বীকার না করা তোমাদিগের ব্যর্থ হইয়া যাইবে । এই 

জন্য যদি উন্নতি করিতে ইচ্ছা কর তবে “আধ্য সমাজের” সহিত যোগ দাও এবং উহার 

উদ্দেশ্টামুসারে আচরণ কর! স্বীকার কর নচেৎ, কোন কার্যাই সম্পন্ন হইবে না। 

যে দেশের পদার্থ দ্বার আপনাদিগের শরীর নির্মিত হইয়াছে, এক্ষণে পালন হইতেছে 

এবং পরে হইবে ১ দেহ, মন ও ধন দ্বারা সকলে মিলিয়া শ্রীতিপূর্বক তাহার উন্নতি- 
সাধন করা তোমাদিগের ও আমাদ্দিগের সকলেরই অতি কর্তব্য । এই জন্য আধ্া- 
সমাজ যেরূপ আর্ধ্যাবর্ত দেশের উন্নতির কারণ তন্রপ অন্য কোন সমাজ হইতে পারে 

না। যদি এই সমাজের যথাবৎ সহায়তা কর তবে, উত্তম হুইবে, কারণ সমাজের 
সৌভাগ্য বৃদ্ধি কর! সমূহের কার্য, একের নহে। (প্রশ্ন) আপনি সকলেরই খণ্ডন 
করিয়া আঙগিতেছেন পরম্ক, আপন আপন ধর্মে সকলেই উত্তম। কাহারও খণ্ডন 

কর। উচিত নহে এবং যদ্দি করেন তাহা হইলে আপনি ইহাদিগের অপেক্ষা কি 

বিশেষ কহিতেছেন ? আপনি যে এত বলিতেছেন তাহাতে বুঝিতে হইবে যে আপনা 

হইতে কেহু অধিক অথব! তুল্য ছিল না এবং নাই? আপনার এরূপ অভিমান করা 
উচিত নহে; কারণ পরমাত্মার স্থষ্টিতে ব্যক্তি বিশেষ জপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, তুল্য 
এবং নান আছেন । অতএব এরূপ দর্প কর! উচিত নহে। (উত্তর) ধণ্ম সকলের 
পক্ষে এক অথব! অনেক ? যদি বল যে অনেক, তাহ। হইলে এক অপরের সহিত বিরুদ্ধ 

হয় অথবা অবিরুদ্ধ হয় ? যদি বল বিরুদ্ধ হয় তবে এক ব্যতিরেকে অপর ধন্ম হইতে 

পারে না। যদি বল যে অবিরুদ্ধ হয় তবে, পৃথক পৃথক হওয়া ব্যর্থ। এই জন্য ধর্ম 

এবং অধর্্দ এক হইয়া থাকে, অনেক নহে । আমি এইরূপ বিশেষ কহিতেছি যে 

মদি কোন রাজা সকল সম্প্রদায়ের উপদেশককে একত্র করেন তাহা হইলে, এক 

সহত্রের ন্যুন হয় না । পর্ত ইহাদিগের মুখ্য তাগ দেখিলে পুরাণী (পৌরাণিক), কিরাণী 
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(খৃষ্রিয়ান) জৈনী এবং কোরাণী (মুসলমান) এই চারই প্রকার হইয়। থাকে । কারণ সকল 

সন্প্রদায়ই এই চারি মতের মধো আসিয়া পড়ে । যদ্দি কোন রাজ! উহ্া্দিগের সভা 

করিয়া জিজ্ঞান্থ হইয়! প্রথম বামমা্গীয়কে জিজ্ঞাসা করেন যে মহাশয় ! আজ পর্যন্ত 
আমি কোন গুরু অথবা ধণ্মবিশেষ গ্রহণ করি নাই। সকল ধন্ম মধ্যে কোন্ ধন্ম 

উত্তম আপনি বলিয়া দিউন এবং আমি তাহাই গ্রহণ করিব। (বামমাগর্ণ) আমা- 

দিগেরই উত্তম। ( জিজ্ঞান্থ ) এই নয় শত নব নৰতি মত কির্পপ? ( বামমা্গী ) 
সকলেই মিথুুক এবং নরকগামী। কারণ “কৌলাৎ পরতরন্নাস্তি” এই বচন প্রমাণে 
আমাদিগের ধর্ম অপেক্ষা উত্তম কোন ধণ্ম নাই। (জিজ্ঞান্ত্ ) আপনাদিগের ধণ্ম কি ? 

( বামমাগা ) ভগবতীকে শ্রদ্ধা করা, মস্ত মাংসাদি পঞ্চ মকারের সেবন এবং কুদ্্র 
যামল প্রভৃতি চতুঃযষ্টী তন্তে বিশ্বাস করা ইত্যাদি । যদি তুমি মুক্তির ইচ্ছা কর তাহা 
হইলে, আমাদিগের শিষা হইয়া পড়। (জিজ্ঞান্্র) আচ্ছা, পরম্ত অন্যান্য মহাত্মা- 
দিগকেও দর্শন করতঃ জিজ্ঞাস! করিয়া আসি । পশ্চাৎ আমার যাহার প্রতি শ্রদ্ধা 

এবং প্রীতি হইবে তাহারই, শিষ্য হইয়। যাইব । ( বামমার্গা) অহে কেন ভ্রান্তিতে 
পতিত হইবে । এই সকল লোকে তোমাকে প্রতারণ। করিয়া তাহাদিগের জালে 

তোমাকে পতিত করিবে । কাহারও নিকটে যাইও না; আমার শরণাগত 

হও নচেৎ অনুতাপ করিতে হইবে । দেখ! আমাদিগের মতে ভোগ এবং মোক্ষ 

উভয়ই আছে। (জিজ্ঞান্থ ) আচ্ছা, দেখিয়।! তো আসি । এই বলিয়া চলিয়৷ গিয়া 

শৈবের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল এবং সেও তন্রপ উত্তর দিল। এই মাত্র 
বিশেষ কহিল যে শিব, রুদ্রাক্ষ, ভন্ম ধারণ এবং লিঙ্গার্চন ব্যতিরেকে কখন মুক্তি 
হইতে পারে না। সে উহাকে ত্যাগ করিয়। নবীন বেদান্তীর নিকট উপস্থিত হইল । 
( জিন্ঞান্ত্ব ) বলুন মহাশয়, আপনার ধন্নকিঠ* ( বেদাস্তী ) আমরা ধন্মাধম্ন কিছুই 
মানি না। আমি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, আমাতে আবার ধন্মীধশ্শ কোথায়? এ সমস্ত জগং 

মিথ্যা । যদি জ্ঞানী শুদ্ধচেতন হইতে চাহ তবে, আপনাকে ব্রহ্ম মনে কর এবং জীবভাব 

ত্যাগ কর তাহা হইলেই নিত্য মুক্ত হইয়! যাইবে। (জিঙ্ঞান্থ )ঘদি তুমি ব্রহ্ম এবং 
নিত্য মুক্ত হইয়া থাক তবে, ব্রদ্মের গুন কন্ন এবং স্বভাব তোমাতে কেন নাই? আর 

শরারেই বা কেন তুমি বন্ধ রহিয়াছ? ( বেদান্তা ) তুমি শরীর দেখিতেছ এইজন্য তুমি 
দ্বান্ত, জামি ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কিছুই দেখিতেছি না। (জিজ্ঞান্ ) দর্শক তুমি কে 

এবং কাহাকে দর্শন করিতেছ ? (বেদাস্তী ) দর্শন ব্রদ্ধ এবং ব্রঞ্ধকেই ব্রঙ্ম দেখিতেছেন। 
€ জিজ্ঞাস) তবে কি ছুই ব্রহ্ম? (বেদাস্তী) না, আপনাকেই আপনি দেখিতেছি। 
( জিজ্ঞান্ব) কেহ কি আপনার স্ষন্ধের উপর আপনি উঠিতে পারে? তোমার কথা ঠিক 

নহে, কেবল ক্ষিপ্ত প্রলাপ মাত্র । তখন সে অগ্রবর্তী হইয়! জৈনদিগের নিকট উপস্থিত 
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হইল এবং উহাকে জিজ্ঞাসা করিল । সেও এই প্রকার বলিল পরস্, এই মাত্র বিশেষ 
বলিল যে, জিন ধণ্ধ” ব্যতিরেকে অন্য ধন্ম ভ্রান্ত । জগতের কর্ত। অনাদি ঈশ্বর কেহ 
নাই, জগৎ অনাদি কাল হইতে এরূপই রচিত আছে এবং থাকিবে । তুমি আমার শিষ্য 

হইয়া যাও কারণ আমি সমাকৃত্বী অর্থাৎ সকল প্রকারে উত্তম। উত্তম বিষয় সকল 

মানিয়া থাকি | জৈন মার্গ ভিন্ন সমস্তই মিথ্যাত্বী ( মিথ্যা )। পরে সে অগ্রবস্তঁ হইয়া 

খ্গ্িয়ানের নিকট জিভ্ভাসা করিল। সেও বামমার্গর তুল্য সমস্ত প্রশ্নোত্তর করিল । 

পরস্ত এইমাত্র বিশেষ বলিল যে “সকল মনুষ্যই পাপা, আপনার দামর্ধ্য হইতে পাপ 

খণ্ডন হয় না, ঈশায় বিশ্বাস ব্যতিরেকে কেহ পবিত্র হইয়। মুক্তি লাভ হইতে পারে না । 

ঈশ! সকলের প্রায়শ্চিত্তের জন্য নিজের প্রাণ দিয়া দয়া প্রকাশ করিয়াছেন । তুমি 

আমার শিষ্য হইয়া! যাও” । জিজ্ঞাস একথা! শুনিয়া মৌলবী সাহেবের নিকট যাইল। 

তাহার সহিত উক্তরূপ প্রশ্নোত্তর হইল। সে এইমাত্র বিশেষ কহিল যে “পরমেশ্বরের 
দ্বিতীয় নাই। তাহার ভবিষ্যদ্বক্তা মহম্মদ এবং পবিত্র কোরাণে বিশ্বাস ব্যতিরেকে 

কেহ মুক্তি পাইতে পারে না । যে এই ধন্ম বিশ্বাস করে ন। সে নারকী এবং নাস্তিক 

ও বধযোগ্য হইয়া থাকে । জিজ্ঞান্থ উহা! শুনিয়া, বৈষ্বের নিকট গমন করিল এবং 

তক্রপই কথোপকথন হইল । সে এই মাত্র বিশেষ বলিল যে “আমার তিলক ও ছাপ 

দেখিয়। যমরার্জ ভীত হয়।” জিজ্ঞান্থ মনে মনে বুঝিল যে যখন মশক, মক্ষিক।, 

পুলিষের সিপাহী, চোর, দস্থ্য এবং শক্রও ভীত হয় না, তখন যমরাজের গণ কিজন্য ভীত 
হইবে ? পুনরায় অগ্রে চলিল। এই সকল মতাবলম্িগণ আপনার আপনার মত সত্য 
বলিল। কেহ বলিল আমাদিগের কবীর, কেহ নানক, কেহ দাদু, কেহ বল্পভ, কেহ 

সহজানন্দ এবং কেহ বা মাধব আদি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকলেই অবতার । এই রূপে সহস্র 
লোককে জিজ্ঞাস। করিয়। উহাদিগ্নের একের সহিত অপরের বিরোধ দেখিয়! বিশেষ- 

রূপে নিশ্চয় করিল যে ইহাদ্দিগের মধ্যে কেহও গুরু হইবার যোগ্য নহে । কারণ এক 

একটি মিথ্যা সম্বন্ধে ৯৯৯ নয় শত নবনবতি জন সাক্ষ্য দিয়াছে। মিথ্যক দেকানদার, 

বেশ্। এবং ভেড়,য়াগণ যেমন আপনাদিগের বস্তর গৌরব এবং অপরের নিন্দা করে 

ইহার্দিগকেও তদ্রুপ জানিতে হইবে। 

তথ্িজ্ঞানার্থ স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। 

সমিৎ পাণিঃ শ্রোত্রিয়ৎ ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ ১॥ 

তস্মৈ সবিষ্ান্থপসন্নায় সম্যক্ 
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়। 
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যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং 
প্রোবাচ তান্তত্বতো ব্রন্মবিদ্যাম্ ॥ ২॥ 

সুণ্ডক ১। খঃ ২। মও ১২১৩ ॥ 

উক্ত সত্য বিজ্ঞানার্থ সমিৎপাণি হইয়া! অর্থা কৃতাঞ্জলি হইয়! অরিক্ত হস্তে, 
বেদবিদ্, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও পরমাক্জ্ঞাতা গুরুর নিকট যাইবে এবং এই সকল ভ্রান্ত ও 

প্রতারকদিগের জালে পতিত হইবে না । এইরূপ শাস্তচিত্ত, জিতেক্দ্রিয় এবং সমীপপ্রাপ্ত 

জিজ্ঞাস্থকে বিৰান্ যথার্থ ব্রহ্মবিদ্ভা এবং পরমাত্্ার গুণ কম এবং স্বভাবের উপদেশ 

দিবেন ; এবং উক্ত শ্রোতা যে যে সাধন দ্বার! ধশ্মার্থ কাম ও মোক্ষ এবং পরমাত্মাকে 

জানিতে পারে তক্রপ উহাকে শিক্ষা প্রদান করিবে। তখন সে উক্ত পুরুষের নিকট 
যাইয়। বলিবে যে মহাশয় এই সকল সম্প্রদায়ীদিগের গোলযোগে আমার চিত্ত ভ্রান্ত 

হইয়া পড়িয়াছে। কারণ যদি ইহাদিগের মধ্যে কাহারও আমি শিষ্য হই তাহ হইলে 

অপর ৯৯৯ নয় শত নবনবতি সম্প্রদায় আমার বিরোধী হইবে । যাহার ৯৯৯ শক্র 
এবং একজন মাত্র মিত্র তাহার কখন সখ হইতে পারে না। অতএব আপনি উপদেশ 

করুন যে কাহার মত আমি গ্রহণ করিব। (আপ্ত বিদ্বান) এই সকল মত অবিস্ভাজন্য 

এবং বেদবিরোধী । ইহার! মুর্খ, পামর এবং বন্যমনুব্যদিগকে প্রলোভন করিয়া 
আপনাদিগের জালে আবদ্ধ করিয়া স্বপ্রয়োজন সিদ্ধ করে। এই সকল হতভাগ্য 

লোক মনুষ্যজন্মের ফল রহিত হইয়। আপনাদিগের মনুষ্যজন্মকে ব্যর্থ করে। দেখ, 

যে সকল বিষয়ে এই সহক্র মতর এক্যমত আছে তাহাই বেদগ্রাহ্য এবং যাহাতে 

উহাদিগের পরস্পর বিরোধ আছে তাহাই কল্পিত, মিথ্যা, অধশ্মা এবং অগ্রাহা। 

(জিজ্ঞান্ত ) কিরূপে ইহার পরীক্ষা হইবে? (আপ্ত) তৃমি যাইয়া এই সকল বিষয় 
জিড্ভাসা কর এবং উহাতে উহাদিগের একমত হইয়া যাইবে । তখন সে যাইয়া উক্ত 
সহত্ম মতাবলম্বীদিগের সভা মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল “মহাশয়গণ শ্রবণ করুন, 

সত্যভাষণে ধশন্ম হয় অথবা মিথ্যা ভাষণে ?” সকলে একস্বর হইয়া বলিল যে সত্য- 

ভাষণে ধণ্ন এবং অসত্য ভাষণে অধন্ম হয়। এইরূপে বিষ্তাপাঠে, ব্রহ্মচর্যা সেবনে, 

পুর্ণযুবাবস্থায় বিবাহ করণে, সৎসঙ্গে, পুরুষার্থে এবং সত্যব্যবহারাদিকরণে ধণ্মঃ এবং 
অবিদ্তা গ্রহণে, ব্রক্মচর্যের অকরণে, ব্যভিচার করণে, কুসঙ্গে, অসত্য ব্যবহারে, ছলে, 

কপটে, হিংসায় এবং পরের হানি করণাদি কার্যে অধশ্ম হয় কি না? তখন সকলে 

একমত হইয়া বলিল যে বিষ্ভাদি গ্রহণে ধশ্ম এনং অবিদ্ধার্দি গ্রহণে অধন্থম হয়। তখন 

জিজ্ঞাস সকলকে বলিল যে “আপনার! এইরূপে এক মত হইয়! সত্য ধন্মের উন্নতি 
এবং মিথ্যা ধন্মমার্গের হানি কেন করেন না| 2 “তাহারা সকলে বলিল যে বদি আমর! 
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এরূপ করি তাহ! হইলে আমাদিগকে কে মানিবে? ততদ্যতীত আমাদগের শিষ্য- 
গণ আমাদিগের আজ্ঞানুবস্তাঁ থাকে না ও স্সামার্দিগের ভ্রীবিকা নষ্ট হইয়া যায় ॥ 
অতএব আমর! যে আনন্দ ভোগ করিতেছি তাহা হস্তভ্রষ্ট হইয়া! পড়ে । এই জন্য 
আমর! জানিয়াও আপনার আপনার মতের উপদেশ করি এবং আগ্রহ প্রকাশ করিয়া 

থাকি। কারণ “শর্কর! দিয় রুটি খাও আর কপট জালে সংসার ঠকাও” এই ব্যাপার 

হইয়াছে । দেখ সংসারে সত্যপরায়ণ ও সরল লোককে কেহ কিছু দেয় না এবং 

জিজ্ঞাসাও করে ন! কিন্ত, যে বঞ্চনা ও ধূর্ত! করিয়। বেড়ায় তাহারই পদার্থ লাভ হয়। 
(জিজ্ঞান্থ) যদি তোমরা এইরূপ পাষণু ব্যবহার পূর্বক লোকদিগকে প্রতারিত 

করিতেছ তবে, রাজা তোমাদিগকে দণ্ড দেন না কেন ? মেতাবলম্বী) আমরা রাজাকেও 

শিষ্য করিয়৷ লইয়াছি। আমাদিগের “পাকা বন্দোবস্ত” ; ইহা নষ্ট হইবার নহে ॥ 

(জিজ্ঞান্থ ) যখন তোমরা কপটত। করিয়া অন্যমতস্থ মনুষ্যদিগকে প্রতারিত করিয়া 

উহাদিগের হানি করিতেছ তখন, এ বিষয়ে পরমেশ্বরের সমক্ষে কি উত্তর দিবে 2 

তদ্ধ্তীত ঘোর-নরকেও পতিত হইবে । সামান্য জীবিকার জন্য এতদূর গুরুতর অপরাধ 
করা হইতে কেন নিবৃত্ত হইতেছ না? ( মতাবলত্বী ) তখন যাহা হয় বুঝা! যাইবে ) 

নরক এবং পরমেশরের দণ্ড যখন হইবে তখন হইবে । এক্ষণে তো আমর] আনন্দ 

ভোগ করিয়া লই । সকলে প্রসন্নতার সহিত আমাদিগকে ধনাদি পদার্থ দিতেছে । 

আমরা তে। কোন জপ বল প্রয়োগ দ্বার! গ্রহণ করি না তবে, রাজ! কেন দণ্ড দিবেন ? 

( জি্ত।স্থ ) যদ্দি কেহ অল্প বয়স্ক বালককে প্রলোভন দিয়! ধনাদি পদার্থ অপহরণ করে 

তাহা হইলে, যেরূপ তাহার দণ্ড:হয় তব্রপ, তোমাদিগের কেন হয় না? কারণ £ 

অজ্ঞো৷ ভবতি বৈ বালঃ পিতা ভবতি মন্ত্রদঃ ॥ 
মনত অঃ ২। শ্লো ৫৩ ॥ 

যে জ্ঞানরহিত সেই বালক এবং জ্ঞানদাতাকেই পিতা ও বৃদ্ধ কহ৷ যায়। যে 

বুদ্ধিমান এবং বিদ্বান্ হয় সে, তোমাদিগের কথায় ষুগ্ধ হয় না কিন্ত, বালকের সদৃশ 
অভ্ঞানী লোকদিগকেই তোমরা প্রতারিত কর । অতএব অবশ্ঠই তোমাদিগের রাজদণ্ড 

হওয়া উচিত । ( মতাবলম্বী ) যখন রাজ! এবং প্রজা সকলেই আমাদের মভ্তাবলম্বী 

তখন, কে দণ্ড দিবে? যখন সেরূপ ব্যবস্ব' হইবে তখন, এ সকল ত্যাগ্র করিয়া! অন্য 

ব্যবস্থা করা যাইবে । (জিজ্ঞাস) তোমরা বসিয়া বসিয়া যে ধন সংগ্রহ করিতেছ 

তাহাতে বিদ্যাত্যাস করিয়া যদি গৃহস্থদিগের বালক ও বালিকার্দিগকে বিভা শিক্ষণ 

প্রদান কর তাহা হইলে, তোমাদিগের এবং গৃহস্থদ্িগেরও কল্যাণ হইতে পারে । 
( মতাবলম্বী ) বাল্যাবস্থা হইতে মৃত্যু পধ্যন্ত সখ পরম্পরা ত্যাগ করিয়া, বাল্যাবস্থা 

৫২ 
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হইতে যুবাবস্থা পর্য্স্ত বিষ্ভাপাঠে নিযুক্ত থাকিয়া পশ্চা অধ্যাপন ও উপদেশ দান 
করিতে চিরজম্ম পরিশ্রম করিবার আমাদিগের প্রয়োজন কি 2 বিন! যত্তেই যখন আমা- 
দিগের লক্ষ লক্গ টাকা লাভ হয় ও আমরা আনন্দ ভোগ করি তখন ইহ। ত্যাগ করিব 

কেন (গ্িজ্ঞান্তু) ইহার তো পরিণাম মন্দ । দেখ, তোমর। ভয়ানক রোগগ্রন্ত হও, 

শীঘ্র মৃত্যু প্রাপ্ত হও এবং বুদ্ধিমান লোকদিগের নিকট নিন্দিত হইয়া থাক তথাপি কেন 
বোঝ না। ( মতাবলম্বী ) অহে ভাই ! 

টকা ধর্মফকা কর্ম টকাছি পরমৎ পদম.। 
ষস্য গৃহে টকা নান্তি হা টকা টক্টকায়তে ॥১॥ 

আনা অংশকলাঃ প্রোক্তা রূপ্যোইসৌ ভগবান্ শ্বয়ম। 
অতস্তৎ সর্ব ইচ্ছন্তি রূপ্যং হি গুণবন্তমম_ ॥ ২॥ 
তুমি বালক, সংসারের বিষয় কিছুই বুঝ না। দেখ টাকা ব্যতিরেকে ধশ্ম কম্ম 

অথবা পরমপদ লাভ হয় নাঁ। যাহার গৃহে টাক! থাকেন। সে, হায় টাকা ! হায় টাক। ! 

করিয়া থাকে এবং উত্তম পদার্থের প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়! থাকে ও মনে করে যে 
“যদি আমার নিকট টাকা থাকিত তাহা হইলে, এই উত্তম পদার্থ আমি ভোগ করিতে 

পাইতাম ॥ ১॥ লোকে যে ষোড়শ কলাুক্ত অনৃশ্ট ভগবানের নাম কথন এবং শ্রবণ 
করিয়! থাকে উহা, দৃষ্টিগোচর হয় না পরস্ত, ষোল আনা, পয়স৷ এবং কৌড়ীরূপ 
অংশ ও কলাযুস্ত টাকাই সাক্ষাৎ ভগবান্। এইজন্য সকলেই টাকার মন্বেষণ করিয়া 

থাকে কারণ, টাকা দ্বারাই সকল কাধ্য সিদ্ধ হয় ॥২॥ (জিজ্ঞান্থ) ঠিক বটে। 

(তোমাদ্দিগের আন্তরিক লীলা প্রকাশ হইল । ইহাতে জগতের নাশ হইয়া! থাকে । 
কারণ সত্যোপদেশ দ্বার জগতের যেমন লাভ হয়, অসত্যোপদেশ দ্বার তেমনি হানি 

হইয়া থাকে । তোমাদিগের যখন কেবল ধনেরই প্রয়োজন তখন, “চাকরি” অথবা 
ব্যবসায়াদি করিয়া কেন ধন সংগ্রহ কর না? (মতাবলম্বী ) উহাতে পরিশ্রম 

অধিক এবং কখন কখন ক্ষতিও হইয়! থাকে | পরম্থ আমার এ লীলায় কখনই হানি 
হয় না, বরং সর্বদাই লাভ হইয়া থাকে । দেখ, তুলসীপত্রের চরণাম্ৃত দিয়া, ও কণী 
বান্ধিয়া শিষ্য করিয়া লইলে সে চিরজন্মু পশুবং হইয়! যায়। পরে যেরূপ তাহাকে 

চালাইতে ইচ্ছ! হয় তত্রপ চালাইতে পার! যায়। (জিজ্ঞান্্ ) ইহার! তোমাদ্িগকে 
£কন এত অধিক ধন দেয়? ( মতাবলম্থী ) ধর্ম, স্বর্গ এবং মুক্তির জন্য । (জিজ্ঞাস) 

যখন তোমরা নিজেই মুক্ত নহ এবং যুক্তির ন্বরূপ্ অথবা সাধন জান না, তখন তোমা- 

দগের সেবকদিগের কি লাভ ভইবে? (মতাবলম্বী ) ইহলোকে যে লাভ হয়, 
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তাহা নে, মৃহ্যুর পর পরলোকে লাভ হয়। ইহারা! আমাদিগকে যে পরিমাণে 

দান করে এবং সেবা করে তৎসমস্তই, ইহাদ্িগের পরলোকে লাভ হয়। ( জিজ্ঞান্ব ) 
ইহাদিগের প্রদত্ত বস্ত পুনরায় লাভ হউক আর না হউক, তোমাদিগের অর্থাৎ গ্রাহক 
দিগের কি লাভ হইবে ? নরক অথবা অন্ত কিছু ? ( মতাবলম্বী) আমরা ভঙ্জন করিয়া 
থাকি এবং উহার জন্য আমাদিগের সখ লাভ হইবে! | জিজ্ঞান্ত ) তোমাদিগের 
ভজন তে। টাকার জন্য ৪ এ সমস্ত টাকা এই স্থানেই পড়িয়া থাকিবে এবং এ স্থানে 

যে মাংসপিণ্ডের ( দেহ ) পালন করিতেছ উহাও, তন্ম হইয়! পড়িয়। থাকিবে । তোমর! 
যদি পরমেশ্বরের ভজন করিতে তাহ! হইলে, তোমাদিগের আত্মাও পবিত্র হইয়া যাইত | 

( মতাবলম্বী ) আমরা কি অপবিত্র ? (জিজ্ঞান্ত্র ) তোমাদিগের অন্তর অত্যন্ত অপবিত্র । 

( মতাবলম্বী ) তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে ? (জিজ্ঞাস ) তোমাদিগের রীতি নীতি 
ও ব্যবহার হইতে। ( মতাবলম্বী ) মহাত্মাদিগের ব্যবহার হস্তীর দন্তের তুল্য হইয়! 
থাকে ; অর্থাৎ হস্তীর দম্ত যেরূপ ভোজনের জন্য এক প্রকীর এবং বাহিরে প্রদর্শনের 

জন্য অন্য প্রকার হয় তজ্রপ, আমরা ভিতরে পবিত্র এবং বাহিরে কেবলমাত্র লীলা 

করিয়া থাকি । (জিজ্ঞান্থ ) যদি তোমরা! ভিতরে শুদ্ধ হইতে তাহা! হইলে, তোমা- 

দিগের বাহিরের কার্য্ও শুদ্ধ হইত ! সুতরাং তোমাদিগের অন্তরও অপবিত্র । 

( মতাবলম্বী ) আমরা যেরূপই হই না৷ কেন, আমাদিগের শিষ্েরা অবশ্য উত্তম ॥ 

( জিজ্ঞান্থ ) তোমরা যেরূপ গুরু, তোমাদিগের শিষ্যগণও তক্জরপ হইবে । (মতাবলম্ী ) 
একমত কখনই হইতে পারে না কারণ, মনুষ্যদিগের গুণ, কম ও স্বভাব সকলেরই 

ভিন্ন ভিন্ন । ( জিজ্ঞান্থ ) যদ্দি বাল্যাবস্থা হইতে একবিধ শিক্ষা হয়, সত্যভাষণাঁদি ধন্রের 
গ্রহণ এবং মিথ্যা ভাষণাদি অধশ্মের ত্যাগ করা হয় তাহ! হইলেই, একমত অবশ্য হইতে 
পারে। অপরস্ত ছুই মত অর্থাত ধন্মীত্মা এবং অধন্মাত্মা সর্বদাই থাকে ! ইহ! তে! 

আছেই, কিন্ত্র ধন্নীত্সা অধিক হইলে, এবং অধশ্মাত্বা অল্প হইলে সংসারের স্তধ বুদ্ধি 
হয়। যখন অধশ্ম অধিক হয় তখনই দুঃখ উপস্থিত হয়। যদি সকল বিদ্বান্ই একরূপ 

উপদেশ প্রদান করে তাহা হইলে, এক মত হইতে কিছুই বিলম্ব খাকে না। (মতাবলম্বী) 
আজ কাল কলিযুগ। এক্ষণে সত্যযুগের আকাঙক্ষ। করিও না। (জিজ্ঞস্থ ) কলিষুগ 

কালের নাম। কাল নিষ্রিয় হওয়াতে কোন ধর্ম্মাধশ্মানুষ্ঠানের বাধক অথব! সাধক 
হইতে পারে না। পরস্ত তোমরাই কলিষুগের সাক্ষাৎ মৃত্তি ধারণ করিয়া বসিয়া আছ। 
যদি মনুষ্যেই সত্যযুগ এবং ক্লিযুগ না হইত তবে£সংসারে কেহই ধশ্মীত্বা থাকিত না| । 
এ সমস্তই সঙ্গের গুণ ও দোষ মাত্র; স্বাভাবিক নহে। এই কথা বলিয়া জিজ্ঞাস 

আন্তের নিকট যাইল এবং তাহাকে বলল মহাশয়! আপনি আমার উদ্ধার করিয়াছেন । 

অন্যথ! আমিও কাহারও জালে পতিত হইয়া নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইয়! যাইতাম। এক্ষণে 



৪১২ সত্যার্থ প্রকাশ । 

আমিও এই সকল ভ্রান্ত মতের খণ্ডন এবং বেদোক্ত সত্য মতের মণ্ডন করিতে থাকিব। 

( আণ্ত) ইহাই সকল মনুষ্ের এবং বিশেষতঃ বিবান ও সন্ন্যাসীদিগের কার্য্য যে, 

মনুষ্য মাত্রেরই নিকট সত্যের মগ্ডন এবং অসত্যের খণ্ডন করিয়! পাঠ ও শ্রবণ করতঃ 
-সত্যোপদেশ দ্বারা উপকার করিতে হইবে। 

(প্রশ্ন) লোকে যে ব্রক্মগরী ও সন্গ্যাসী হইয়া থাকে উহা তো ঠিক? (উত্তর) 
এই আশ্রম অবশ্য ঠিক পরম্থু,। আজ কাল ইহাতেও অনেক গোলযোগ হইয়া 

পড়িয়াছে। কত লোকে নামে ব্রহ্মচারী হয় এবং বৃথা জট বৃদ্ধি করতঃ লিদ্ধ বলিয়। 

প্রচার করে। ইহারা জপ ও পুরশ্চরণার্দিতে আসক্ত থাকে এবং বিস্ত! পাঠের নাম 
পর্য্যন্ত গ্রহণ করে না, যদিও ইহা দ্বারাই উহার! ব্রহ্মচারী কথিত হইতে পারিত। উল্ত 
্রঙ্ম অর্থাৎ বেদ পাঠ বিষয়ে কিছুই পরি শ্রম করে না স্ৃতরাং, ছাগীর গলম্তনব উহা- 
দিগের ব্রহ্মচারী নাম নিরর্থক । এইরূপ অনেক সংন্যাসীও বিষ্ভতাহীন হইয়। দণ্ড ও 

কমগ্লু গ্রহণ করতঃ, ভিক্ষা! মাত্র করিয়! বেড়ায়, বেদমার্গের কিছুই উন্নতি করে না, 
সামান্য অবস্থা হইতে সংন্যাস গ্রহণ করিয়া পর্যটন করে এবং বিস্ভাভ্যান ছাড়িয়। 

দেয়। এই সকল ব্রহ্মচারী এবং সংন্যাসী ইতস্ততঃ জল, স্থল ও পাষাণাদির মুতির দর্শন 
ও পুজন করিয়া ভ্রমণ করে, বিষ্ভাতত্ব জানিয়াও মৌন থাকে, নির্জন স্থানে যথেষ্ট 
ভোজন ও পান করিয়া শয়ন করিয়া পড়িয়া থাকে, ঈধ্যা ও দ্বেষের বশীভূত হইয়। 

নিন্দা এবং কুচেষ্টা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ববাহ করে, কাষায় বস্ত্র এবং দণ্ড গ্রহণ মাত্রেই 
আপনাদিগকে কৃতকৃতা মনে করে এবং উহ্ারা আপাদদিগকে সর্ব্বোত্কুষ্ট মনে করিয়! 

উত্তম কার্য্যের অনুষ্ঠান করে না। এরূপ লোক সংন্যাসী হইয়াও জগতে বৃথা বাদ 
করে । কিন্তু ধাহারা জগতের হিত সাধন করেন তীহারাই, প্রকৃত সংন্যাসী। (প্রশ্ন) 

গিরণ, পুরী, এবং ভারতী প্রভৃতি গোসাইগণ অবণ্ত উত্তম? কারণ উহার! সম্প্রদায় 
বা মগুলী করিয়া ইতস্ততঃ পর্যটন করে, শত শত সাধুদিগকে আনন্দিত করে, সর্বত্র 

অঙ্বৈত মতের উপদেশ করে এবং কিয় পরিমাণে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাও করিয়! 

থাকে । এই জন্য ইহারা উত্তম হইতে পারে । (উত্তর) এই দশনাম পরে কল্িত 

হইয়াছে সনাতন নহে । উহাদিগের মণ্ডলী সকল কেবল ভোজনার্থ। অনেক সীধু ভোজ- 

নের জন্য মগডলী মধ্যে থাকে এবং দন্ত প্রকাশও করে। কারণ এক জনকে মোহান্ত 

করে এবং এ ব্যক্তি উহাদ্দিগের মধো প্রধান হয়। সায়ংকালে সেই মোহাস্ত বেদীর উপর 

পবেশন করে এবং সমস্ত ব্রাহ্মণ ও সাধুগণ দণ্ডায়মান হইয়! হস্তে পুষ্প লইয়_ 

নারায়ণৎ পদ্মভবৎ বসিষ্ঠং শক্তিং চ তৎপুত্রপরাশরং চ। 
ব্যাসং শুকৎ গৌড়পদৎ মহান্তম। 



একাদশ সমুল্লাস। ৪১৩ 

ইত্যাদি শ্লোক পাঠ পুরর্বক হর হর শবে উহার উপর পুষ্প বর্ণ করতঃ সাঙ্টাঙ্গে 
প্রণাম করে। যদি কেহ সেরূপ না করে তবে, তাহার সে স্থলে থাকা কঠিন হয়। 

সংসারকে প্রদর্শন করিবার জন্য এইরূপ দস্ত করিয়া থাকে এবং তাহাতেই প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়! ধনলাভ করে । কত মঠধারী গৃহস্থ হইয়াও সংন্যাসের অভিমান মাত্র করিয়া 

থাকে এবং কোনরূপ কম্মানুষ্ঠান করে না। পঞ্চম সমুল্লাসে যেরূপ কথিত হইয়াছে, 

সংন্যাসের তাহাই কর্তব্য কণ্ম। তাহা না করিয়! উহার বৃথা সময় নষ্ট করে। কেহ 

সাধূপদেশ করিলে ইহারা তাহারও বিরোধী হয়: ভন্ম ও রুদ্রাঙ্গ প্রভৃতি ধারণ করে 

এবং কেহ কেহ শৈবসম্প্রারের অভিমান করিয়া বেড়ায়। যখন কদাচিৎ শাস্ত্রার্থ 

করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন আপনাদিগের মত অর্থাৎ শঙ্করাচাধ্যে কথিত মতের স্থাপন 

এবং চক্রান্কিত আদির খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হয় । বেদমার্গের উন্নতি, এবং যত ভ্রান্ত মত 

আছে উহাদ্িগের খগুনে, ইহারা প্রবৃত্ত হয় না। এই সকল সংন্যাসী এইরূপ বুঝেন 

যে, “আমাদিগের খণ্ডন ও মগ্ডনের প্রয়োজন কি? আমরা তো মহাত্মা” । এইকব্প 

লোক সংসারের ভারম্বরূপ। এইরূপ হওয়াতেই বেদমার্গবিরোধী বামমার্গাদি সম্প্রদায়, 

ৃষ্টিয়ান, মুসলমান এবং জৈনগণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এক্ষণেও পাইতেছে। ইহাদিগের 

নাশ হইতেছে তথাপি ইহাদিগের চক্ষু খুলিতেছে না । খুলিবে কোথা হইতে ? 

উহাদিগের মনে পরোপকার বুদ্ধি এবং কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে উৎসাহ যদিও কখন 

কিয়ং পরিমাণে হয় তথাপি, ইহার! আপনাদিগের প্রতিষ্ঠা এবং পান ও ভোজনের 

অপেক্ষা অন্য কিছুই অধিক মনে করেন ন1 এবং সংসারের নিন্দ। হইতে অত্যন্ত ভীত 

হয়েন। তত্যতীত (লোকেষণা ) লোক মধ্যে প্রতিষ্ঠা, ( বিভ্বৈণা) ধন বৃদ্ধির 

জ্তন্য তপর হইয়া! বিষয় ভোগ, এবং ( পুত্রৈষণ! ) পুত্রবৎ শিশ্যাদিগের উপর মোহিত 

হওয়া, এই তিন প্রকীর এষণ! ত্যাগ কর! উচিত। যখন এষণাই পরিহৃত হয় না তখন 

আবার সংন্যান কিরূপে হইতে পারে ? অর্থাৎ পক্ষপাত রহিত হইয়া বেদমার্গের 

উপদেশ দ্বারা জগতের কল্যানুষ্ঠানে দিবারাত্র প্রবৃত্ত থাকাই সংন্যাসীদ্িগের মুখ্য কার্য্য 

যখন আপনার অধিকাঁরোপধুক্ত কণ্ম করা হয় না তখন, সংন্যাসী আদি নাম ধারণ 

করাই ব্যর্থ। এক্সপ না হইলে গৃহস্থ যেরূপ ব্যবহারে ও স্বাথ বিষয়ে পরিশ্রম করে, 

সংন্যাসীও ততোধিক পরোপকারার্৫থে অধিক পরিশ্রম করিতে তৎপর হইবে । 

দেখ, তোমাদিগের সমক্ষে পাষণ্ড মত সকল বৃদ্ধি পাইতেছে ; লোকে ৃষ্টিয়ান ও 

মুসলমান্ পর্য্যস্ত হইতেছে, অথচ তোমাদিগের দারা অল্প পরিমাণেও আপনার গুহ 

রক্ষা এবং অপরের সহিত এঁক্য হইতেছে না। তোমরা ইচ্ছা করিলেই হইতে পার। 

যতদিন বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে উন্নতিশীল না হয় তত দিন আার্ধ্যাবর্তীয় এবং অন্যদেশস্থ 

লোকদ্দিগের উন্নতি হইতে পারে না। বেদাদি সত্য শান্তর সমুহের পঠন ও পাঠন। 

কি 



৪১৪ সত্যার্থ প্রকাশ । 

্রহ্মচরধ্যাদি আশ্রমের যথাবৎ অনুষ্ঠান এবং সত্যোপদেশ যখন উন্নতির কারণ হয়, 
তখনই দেশোন্নতি হইয়া থাকে । নিশ্চয় জানিও যে কত কপটতা ও প্রতারণার বিষয় 
বন্বতঃ তোমার দৃ্িগোচর হইয়! থাকে । কোন দোকানদার স্বরূপ সাধু পুত্রাদি প্রদানের 
সিদ্ধি প্রচার করে এবং অনেক স্ত্রীলোক তাহার নিকট উপস্থিত হয কৃতাপ্রলিপুটে 
পুত্র বর প্রার্থনা করে। সাধু সকলকেই পুত্র পাইবার আশীর্বাদ দিয়া থাকেন। 
উহাদিগের মধ্যে যাহার যাহার পুত্র হয় সেই, মনে করে সাধুর বচনানুসারেই হইয়াছে । 
যদি উহাদিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করে যে শুকরী, কুক্রী, গর্দভী এবং কুকুটী আদির 
শাবকাদি কি সাধুর বচন'নুসারে হইয়া! থাকে 2 তাহ! হইলে কোনই উত্তর দিতে 
পারিবে না। যদি বলে যে আমি বালকদিগকে বীচাইয়া রাখিতে পারি হাহা হইলেও, 
উহারা নিজে কেন মরিয়া যায়? কত ধূর্ত এরূপ মায়া প্রকাশ করে যে, মহ! বুদ্ধিমান্ 
লোকেও প্রতারিত হইয়া যায়। এইরূপ কতগুলন ধনহরণের জন্য প্রতারক আছে। 

ইহারা ৫1৭ জন মিলিয়া দূর দেশে গমন করে। শরীরের গঠনাদি যাহার উত্তম 
তাগকে সিদ্ধপুরুষ করিয়া লয়। যে নগরে বা গ্রামে ধনাঢ্য লোক থাকে তাহার, 
নিকটবর্তী বনে উক্ত সিদ্ধকে রাখে এবং সাধকেরা উহার অপরিচিত সাজিয়া৷ নগরের 
ভিতর যাইয়া যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি এইরূপ কোন মহাত্মাকে 

এস্থানের কোথাও দেখিয়াছ কি না? লোকে এইরূপ শুনিয়া কহে যে, উক্ত মহাত্মা 

কে এবং কিরূপ £ সাধক বলে যে “তিনি অতি সিদ্ধপুরুষ, মনের কথাও বলিতে পারেন 

এবং মুখে যাহ! বলেন তাহাই হইয়। যায়। তিনি মহাযোগিরাজ ; তাহার দর্শনের 

জন্য আমি আপনার গৃহ ত্যাগ করিরা ঘুরিযা বেড়াইতেছি। আমি কাহারও নিকট 
গ্ুুনিয়াছি যে সেই মহাত্মা এই স্থানের অভিমুখে আাসিয়াছেন।” গৃহস্থ তখন বলে যে 
«তোমার সহিত উক্ত মহাত্নার যখন সাক্ষাৎ হইবে তখন আমাকেও বলিবে, আমিও 
দর্শন করিব” এবং মনের কথা জিজ্ঞাস! করিব । এইরূপে সাধক সারাদিন নগরে পর্যটন 

করে এবং প্রত্যেককে উক্ত সিদ্ধপুরুষের বিষয় কহিয়। রাত্রিষোগে মিলিত হইয়। সিদ্ধ 
এবং সাধক একত্রে পান ভোজন এবং শয়ন করিয়া থাকে । পুনরায় প্রাতঃকালে 
নগর অথবা গ্রামে যাইয়া! উক্তরূপে দুঈ তিন দিন ধরিয়!, বলিয়। বেড়ায় । পরে চারিজ্জন 
সাধক কোন কোন ধনাঢ্যকে বলে যে “উক্ত মহাত্মার সাক্ষাৎ হইয়াছে। যদি 

তোমার দর্শন করিবার ইচ্ছ! থাকে তবে চল” । যখন সে প্রস্তুত হয় তখন, তাহাকে 

সাধক জিজ্ঞাসা করে তোমার কি কথা জিচ্ভাস্য ? আমাকে বল”। কেহ পুত্রের, কেহ 
ধনের, কেহ রোগ নিবারণের এবং কেহ বা শত্রু জয়ের ইচ্ছ। করে । সাধক উহাদ্দিগকে 

লইয়া যায়। সিদ্ধ এবং সাধকর্দিগের মধ্যে সঙ্কেত থাকে। অর্থাৎ যাহার 

ধনের ইচ্ছা হয় তাহাকে, দক্ষিণ পার্থে, যাহার পুত্রেচ্ছ৷ হয় তাহাকে সম্মুখে, 
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যাহার রোগ নিবারণের ইচ্ছা হয় তাহাকে বাম পার্খে এবং যাহার শত্রু জয় 

করিবার ইচ্ছা হয় তাহাকে পশ্চাত্ভাগে লইয়! যায়। সম্মুক্বর্তীকে মধ্যে 
উপবেশন করিতে দেয়। উহারা যখন নমন্কার করে সিদ্ধ তখন আপনার 

সিদ্ধির বেগবশতঃ উচ্ৈঃম্বরে বলিয়া উঠে যে, “আমার নিকট কি পুত্র রক্ষিত 
রহিয়াছে যে তুমি পুত্রেচ্ছা করিয়া আসিয়াছ ?” এইরূপে ধনেচ্ছুককে বলে “এখানে কি 

ধনের থলিয়া রহিয়াছে যে ধনেচ্ছা করতঃ এখানে আিয়াছু 2 ফকীরের নিকট ধন 

কোথায় ৮” রোগ নিবারণেচ্ছকে বলে “আমি কি বৈষ্ভ যে, তুমি রোগ 
নিবারণের জন্য আসিয়াছ? আমি বৈষ্ক নছি, রোগ নিবারণ করিবে তে৷ 

কোন বৈষ্ভের নিকট যাঁও”। পরস্তু উহার পিতা রোগী হইলে সাধক বৃদ্ধানষ্, 

মাতা হইলে তর্জনী, ভ্রাতা হইলে মধ্যমা, স্ত্রী হইর্লে অনামিকা এবং কন্তা রোগী 

হইলে কনিষ্ঠ। অঙ্গুলী চালিত করে । তাহা দেখিয়া! সিদ্ধ বলে যে, তোমার পিতা 
রোগী অথবা তোমার মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী অথবা কন্া রোগিণী। তখন এই 

চারিজনই অতিশয় মোহিত হইয়। পড়ে । সাধকগণ তখন উহার্দিগকে বলে যে 

“দেখ আমি যের্ধপ বলিয়াছিলাম, ইনি তত্রপ কি না?” গৃহস্থ বলে যে তুমি 
যেরূপ বলিয়াছিলে, ইনি অবিকলই তন্রপ ; তুমি আমার বড় উপকার করিয়াছ এবং 
আমারও মহান ভাগ্যোদয় ছিল যে এরূপ মহাত্মার সাক্ষাৎ হইল ও তাহার 

দর্শন করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। সাধক বলিল শুন ভাই! এই মহাত্ব। 

মনোগামী। এই স্থানে বহুদিন থাকিবার নহেন। যদি ইহার নিকট কিছু 
আশীর্ববাদ প্রার্থনা কর, তাহ! হইলে আপনার সামর্থযানুসারে দেহ, মন ও ধন দ্বার! 

ইহার সেঝ। কর। কারণ “সেবা হইহেই “মেওয়া” ( কল্যাণ ) লাভ হয়”। যদি 

ইনি কাহারও প্রতি প্রসন্ন হইয়! যান তাহ! হইলে কে বলিতে পারে যে কি 
বর দিয়া বসিবেন, কারণ “সাধুদ্দিগের মহিমা অপার।” গৃহস্থ এই সকল 

প্রলোভনের কথ! শুনিয়৷ অতিশয় হষ্ট হইয়৷ তাহার প্রশংস! করিতে করিতে গৃহ।- 
ভিমুখে গমন £করে, এবং দাধকও পাছে উহার কপটতা প্রকাশ হইয়৷ পড়ে এইজন্য 

তাহার সহিত চলিয়। যায়। উক্ত ধনাট্যের কোন মিত্র উপশ্থিত হইলে তাহার নিকুটও 

প্রশংসা করে। এইব্পে যাহার। সাধকের সহিত যায়, তাহাদের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া! 

দেয়। ৩খন নগরে অতিশয় আন্দোলন পড়িয়া যায় যে অমুক স্থানে এক মহ। সিদ্ধ 

পুরুষ আসিয়াছেন ভাহার নিকট চল । যখন দলে দলে লোক যাইয়া জিজ্ঞাসা করে যে 

“মহাশয় ! আমাদিগের মনের বৃত্তান্ত বলুন, তখন ব্যবস্থা ঠিক থাকে না বলিয়া নিস্তব 

হইয়। সাধু মৌনাঁবল্ষন করেন এবং বলেন যে আমাকে অধিক উত্ত্যক্ত করিও না। 

তৎক্ষণাৎ তাহার সাধক বলে থে “তোমরা হইাকে অধিক উত্যক্ত করিলে ইনি চলিয়। 
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যাইবেন”। যদি কেহ ধনাঢা থাকে, তবে সে সাধককে স্বতন্ত্র আহবান করিয়। লইয়া 
গিয়া বলে যে, যদি আমার মনের কথা বলাইয়! দাও তবে আমি সত্য মানিয়। লইব । 
সাধক জিজ্ঞাসা করে যে কি কথা ? ধনাঢ্য উহাকে বলিয়। বসে। তখন উহাকে তঙ্রপ 
সঙ্কেত অনুসারে লহয়া গিয়! বসাইয়া দে্। সিদ্ধ তখন বুঝিতে পারিয় তৎক্ষণাশড বলিয়া 
দিল এবং তখন সমস্ত জনতার লোক শুনিল এবং বলিতে লাগিল যে “মহো। 1” কি মহা 

সিদ্ধপুরুষ আসিয়াছেন” | কেহ মিষ্টান্ন, কেহ পয়সা, কেহ টাকা, কেহ মোহর, কেহ বস্ত্র 
এবং কেহ বা “সীধ1” সামগ্রী উপহার দেয় । পরে যতদ্দিন অধিক শ্রদ্ধা থাকে ততদিন 

যথেউ লুটন করে । ছুই এক জন নির্ব্দ্ধি ও ধনাঢ্যকে পুত্র হইবার জদ্ আশীর্বাদ 
করে অথবা একুটু ভল্ম উঠাইয় দেয় এবং তশুপরিবর্তে সহস্র টাকা লইয়া বলিয়! দেয় 
যে “যদি তোমার সত্যে শ্রদ্ধা থাকে তবে পুত্র হইবে” । এই প্রকারের অনেক বঞ্চক 
হইয়। থাকে উহ্াদ্দিগকে বিদ্বান্ই পরীক্ষা করিতে পারেন, অন্যে পারে না। এই জন্য 

বেদাদি বিষ্ভ/ পাঠ এবং সহসঙ্গানুষ্ঠান আবশ্যক । তাহা হইলে আর কেহ উহাদ্িগের 
জালে পতিত হয় না এবং অন্যকেও রক্ষা করিতে পারে । কারণ মনুষ্যের বিস্তাই 

মেত্র। বিষ্ভা শিক্ষা ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না। যে বাল্যাবস্থা হইতে উত্তম শিক্ষা 

পায় দেই মনুষ্যপদবাচ্য এবং বিদ্বান হয়। যাহার কুসঙ্গ হয় সে দুষ্ট, পাপী এবং 
মহামুর্খ হইয়া মতিশয় দুঃখ পায়। এইজন্য জ্তানকেই বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে । 
যে জানে সেই শ্রদ্ধা করে । 

নবেত্তি যো যন্য গণপ্রকর্ষৎ 
ম তশ্থ নিন্দাৎ সততৎ করোতি । 
যথা কিরাতী করিকুস্তজাতা 
সুক্তাঃ পরিত্যজ্য বিভর্তি গুপ্তাঃ॥ 

বৃ, চাঃ, অং ১৬। শো ১২॥ 

যে যাহার গুণ জানে ন। সে নর্ববদা তাহার নিন্দ: করে। যেরূপ বন্য ভীলন্দ্্রী 

গজমুক্ত। ত্যাগ করিয়। গুঞ্জাফলের হার পরিধান করিয়। থাকে । যে পুরুষ বিদ্বান, 
জ্ঞানী, ধাপ্মিক, সপুরুষদিগের সঙ্গকারী, যোগী, পুরুষার্থা, জিতেক্দিয়, ও সুশীল 
হয়েন ভিনি, ধন্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া ইহ জন্মে এবং পর জন্মে সদা আনন্দে 

অবস্থান করেন। এ স্থলে আর্ধ্যাবর্ত লোকদিগের ধন মত বিষয় সংক্ষেপে লিখিত 

হইল। ইহার পর আধ্য রাজাদিগের সামান্য ইতিহাস যাহা পাওয়। গিয়াছে তাহ 

সরুল সঙ্জন দিগকে জানাইবার জন্য প্রকাশিত করা যাইতেছে । 
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যে বংশে শ্ীমান্ মহারাজ যুধিষ্ঠির হইতে মহারাজ যশপাল পর্য্যন্ত রাজাগণ জশ্বিয়া- 

ছিলেন এক্ষণে সেই আর্্যাবন্তীয় রাজবংশের ইতিহাস লিখিত হইতেছে । শ্ত্রীমান্, 
মহারাজ শ্থায়ন্তুব: মনু হইতে মহারাজ যুধিষ্ঠির পধ্যন্ত মহারাজদ্িগের ইতিহাস মহা 
ভারতাদিতে লিখিত আছে। ইহা হইতে সজ্জন্গণ তণসময়ের ইতিহাসের অবস্থা 
কিয়ৎপরিমাণে বিদিত হইবেন। বিষ্ভার্থা সম্মিলিত “হরিশ্চন্দ্র চক্দ্রিকা” এবং "মোহন 

চ্ডিককা” নামে যে দুই:£পাক্ষিক পত্র ্্রীনাথদ্বার হইতে প্রকাশিত হইত এবং যাহ 
রঃজপুতানা৷ দেশে মেবাররাজ্যে উদয়পুরে এবং চিতোর গড়ে বিশ্বে বিছিত তাহা! 
হইতে, আমি এই বিষয় অনুবাদ করিয়াছি । যদি এইক্প আমাদিগের আধ্য সঙ্জন্গণ 
ইতিহাস এবং বিষ্ভাপুস্তক সকল অন্বেষণ করিং প্রকাশ করেন ভাহ। হইলে দেশের 
বিশেষ লাভ: হইতে পারে। বিক্রম সংবতের ১৭৮২ বৎসরের লিখিত এক প্রাচীন 
পুত্তক কোন বন্ধুর নিকট প্রাণ্ড হইয়া! উক্ত পত্রের সম্পাদক মহাশয় চলিত সংবতের 
১৯৩৯ বধের মার্গ শী মাসের শুর্ল পক্ষের ১৯-_-২০ ক্িরণে অর্থা ছুই পাক্ষিক পত্রে 
মুদ্রিত করিয়াছিলেন । উহ! নিন্্লিখিঙ্ের প্রমাণে জানিতে হইবে। 

আর্ধযাবর্ত দেশীয় রাজবংশাবলী ৷ 
ইন্দ্রপ্রশ্ছে শ্রীমম্মহারাজ যশপাল পধ্যন্ত আধ্যগণ রাজ্য করিয়াছিলেন । শ্রীমস্ুহা- 

রাজ যুধিষ্ঠির হইতে মহারাজ যশপাল পর্য্যন্ত বংশাবলী অর্থাৎ পুরুষ পরম্পরা অনুমান 
১২৪ ( একশত চবিবশ ) জন রাজ। ৪১৫৭ বৎসর ৯ মাস ১৪ দিনের মধ্যে হইয়াছিল । 
ইহাদিগের বৃত্তাস্ত £__ 

রাজা পুরুষ বর্ষ মাস দিন রাকা পুরুষ বর্ষ মাস দিল 

আর্যযরাজা, ১২৪ ৪১৫৭, ৯, ১৪ ৭ চিত্ররথ ৭৫ ৩ ১৮ 

শ্রীমন্মহা রাজ যুধিষ্ঠির প্রভৃতির বংশ অন্ু- ৮ ছুষ্ট শৈল্য ৭৫. ১০ ২৪ 
মান ৩০ পুরুষ ১৭৭০ বর্ষ, ১১ মাস এবং ১০ ৯ র[জ! উগ্রসেন ৭৮ ৭ ২১ 

দিনের মধো হইয়াছিল। ইহার বিস্তার £_ ১০ রাজ! শুরসেন ৭৮ ৭ ২১ 

আধ্যরাজ। বর্ন মাস দিন ১১ ভূবনপতি ৬৯ ৫ ৫ 

১ রাজা যুধিট্ির ৩৬ ৮ ২ ১২ রণজীত ৬৫ ১০ ৪ 

২ পাঁজা পরীীঙ্গিত ৬৪ ৩ ০ ১৩ খক্ষক ৬৪ ৭ ৪ 

৩ কাজা ভনমেভয় ৮৪ ৭ ২৩ ১৪ হখদেও ৬২ ০ ২১ 

£ বীজ »শ্বামধ ৮১ ৮ ২২ ১৫ নভারদেন ৫১ ১০ ২ 

« ছি-শীয রাম ৮৮ ২ ৮ ১৬ বুচিবথ ৪২ ১১ ২ 

৬ ছত্রমল ৮১ ১১ ২৭ ১৭ শূরসেন (দ্বিতীয়) ৫৮ ১০ ৮ 

€ঙ 
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রাজা পুরুষ বর্ষ মাস দিন 

১৮ পর্বতসেন ৫৫ ৮ ১৬ 

১৯ মেধাবা ৫২ ১০ ১৯ 

২০ সোনচীর ৫০ ৮ ২১ 

২১ ভীমদেব ৪৭ ৯. ২০ 

২২ নৃহরিদেব ৪৫ ১১ ২৩ 

২৩ পুর্ণমূল ৪8 ৮ ৭ 

২৪ করদবী ৪৪. ১০ 

২৫ অলংমিক ৫০ ১১ ৮ 

২৬ উদয় পাল ৩৮ ৯ 

২৭ ছুবনমল ৪০ ১৬ ২৬ 

২৮ মাত ৩২ ৪ ০ 

২৯ ভীমপাল ৫৮ ৫ ৮ 

৩৯ ক্ষেমক ৪৮ ১১ ২১ 

রাজ। ক্ষেমকের প্রধান পাত্র বিশ্ব! রাজা 

ক্ষেমককে বিনাশ করিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন। 

তাহার সমুদয়ে ১৪ পুরুষ ৫৯০ বৎসর ৩ মাস 

এএবং ১৭ দিনের মধ্যে হইয়াছিল। তাহার 

বিস্তার 

১ বিশ্ব! ১৭ ৩ ৩৯ 

২ পুরসেনী ৪২ ৮... ২১ 

৩ বীরসেনী ৫২. ১০ ৭ 

৪ অনঙ্গশায়ী ৪৭ ৮ ২৩ 

৫ হবিজিৎ ৩৫ ৯ ১৭ 

এ পরমসেনী ৪৪ ২ ২৩ 

৭ স্থথখপাতাল ৩৪ ২ ২১ 

৮ কদ্রত ৪২ ৯ ২৪ 

৯ সঙ্জ ৩২ ১ ১৪ 

১০ অমরচুড় ২৭ ৩ ১৬ 

১১ অমীপাল ২২ ১১ ২৫ 

১২ দশরথ ২৫ ৪ ১২ 

১৩ বীরসাল ৩১ ৮. ১১ 

১৪ বাঁরসালসেন ৪৭ ০... ৯৪ 

প্রধান পাত্র বীরমঠ রাজা বীরসাল- 

স্ট সপ পট ওপাশ পাস পি ৮ পাস শপ লা আত পাম্প শি 

সপ স্পা পা পাপ আপা পা ২ 

সত্যার্থ প্রকাশ 

সেনকে বিনাশ করিয়া রাজা করেন। ১ 
পুরুষ ৪8৪৫ বৎসর ৫ মাস ও ৩ দিনের মধে) 
হইয়াছিল। ইহার বিস্তার :__ 

রাজ! পুরুষ বর্ষ মাস দিন 

১ রাজ! বীরমহ। ৩৫ ১৬ ৮ 

২ অজিত সিংহ ২৭ ৭ ২৯ 

৩ সব্বদত্ ২৮ ৩ ১৪ 

৪ ভুবনপতি ১৫ ৪ ১ 

& বীরসেন ২১ ্ ১৩ 

৬ ম্হীপাল ৪৩ ৮ রথ 

৭ শরুশাল ২৬ ৪ ৩ 

৮ সংঘরাজ ১৭ ২ ১৩ 

৯ তেজপাল ২৮ ১১ ১৩ 

১* মাণিকচন্তর ৩৭ ৭ ২১ 

১১ কামসেনী ৪২ ৫ ১৬ 

১২ শক্রমর্গন ৮ ১১ ১৩ 

১৩ জীবনলোক ২৮ ৯. ১৭ 

১৪ হরিরাব ২৬ ১৬ ২৯ 

১৫ বীরসেন (দ্বিতীয়) ৩৫ ২ ২৯ 

১৬ আদিত্যকেতু ২৩ ১১ ১৩ 

প্রয়াগের রাজা ধন্ধর মগধর্দেশের রাজ। 

আদিত্যকেতকে বিনাশ করিক়া! রাজ্য করিয়া- 

ছিলেন। ৯ পুরুষ ৩৭৪ বৎসর ১১ মাস 

২৬ দিন মধ্যে হইয়াছিল । ইহার বিস্তার £__ 

১ রাজা ধঞ্ধর ৪২ পর ২৪ 

২ মহষী ৪১ ২ ২৯ 

৩ সনরচ্চী ৫৪ ১৬৩ ১৯ 

৪ মহ।যুদ্ধ ৩৪ ৩ রি 

€ ছর্ণ।থ ২৮ € ২৫ 

৬ জীবনরাজ ৪৫ ২ ৫ 

৭ কদ্রসেণ ৪৭ ৪ ২৮ 

৮ 'আরালক ৫২ ১৩ ৮ 

৯ রাজপাল ৩৬ ৬ ৫ 

সমস্ত মভানপাল বাজপালকে নার 
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রাজ্য করেন । ১ পুক্রষ ১৪ বংসর। ইহার 

বিস্তার নাই। 

রাজ! মহানপালের রাজ্যের পর রাজা 

বিক্রমার্দিতা অবস্তিক! ( উজ্জয়িনী ) হইতে 

আক্রমণ করতঃ রাজ! মহানপ।লকে মারিয়] 

রাজ্য করেন। ১ পুরুষ ৯৩ বৎসর | ইহার 

বিস্তার নাই। 

শালিবাহনের প্রধান পাত্র পৈঠনের যোগী 

রাজা সমুদ্রপাল বিক্রমাদিত্যকে মারিয়া রাজা 

করেন । ১৬ পুরুষ ৩৭২ বৎসর ৪ মাস ২৭ 

দিন মধ্যে হইয়াছিল। ইহাদিগের বিস্তার ২ 

রাজা পুরুষ বর্ষ মাস দিন 

১ সমুছপাল ৫৪ ২ ২৬ 

২ চন্দ্রপাল ৩৬ ৫ ৪ 

৩ সাহায়পাল ১১ ৪ ১১ 

৪ দেবপাল ২৭ ১ ২৮ 

৫ নরসিংহছপাল ১৮ »* ২৬ 

৬ সামপাল ২৭ ১ ১৭ 

৭ রঘুপাল হই ৩ ২৫ 

৮ গোবিনদ্দপাল ২৭ ১. ১৭ 

৯ অমুতপাল ৩৬ ১৩ ১৩ 

১০ বলীপাল ১২ ৫ ২৭ 

১১ মহীপাল ১৩ ৮ ৪ 

১২ হ্বরীপাল ১৪ ৮ ৪ 

১৩ সীসপাল* ১২ ১৩ ১৩ 

১৪ মদন্পাল ১৭ ১৬ ১৯ 

১৫ কর্মপাল ১৬ ২ ২ 

১৬ বিক্রমপাল ২৪ ১১ ১৩ 

পশ্চিম দিকের রাজ! বণিকজা তীয় মলুখ- 

চন্দ রাজা বিক্রমপালকে আক্রমণ করিয়া 

ময়দ।নে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং উক্ত যুদ্ধে 

তিনি বিক্রমপালকে মারিয়। ইন্রপ্রস্থের রাজা 

* কোন ইতিহাসে ভীঞপাল বলিয়া! কখিত আছে ॥ 

করেন। ১০ পুরুষ ১৯১ বর্ষ ১ মাস ১৬ দিন 
মধ্যে হইয়াছিল। ইহাঁদ্িগের বিস্তার £_- 

রাজা পুরুষ বর্ষ মাস দিন 

১ মলুখচন্দ ৫৪ ২ ১০ 

২ বিক্রমচন্দ ১২ ৭ ১২ 

৩ অমীনচন্দা ১৯ ৪ ৫ 

৪ রামচন্ ১৩ ১১ ৮৮ 

৫ হরীচন্দ ১৪ ৯ ২৪ 

৬ কলা ণচশ! ১৩ ৫ ৪ 

৭ ভীমচন্দ ১৬ ২ ৯ 

৮ ০লাবচন ২৬ ২ ২২ 

৯ গোবিন্দচন্র ৩১ ৭ ১০ 

১০ রাণীপদ্মাবতীঠ, ১ রর 

রাণী পদ্মাবতী মরিয়া াইলে তীহার পুত্র 

ছিল না। এইজন্ত সকল মস্ত্রিগণ মিলিয়! 

হরিপ্রেম বৈরাগীকে সিংহাসনে বসাইয়। দেয়। 
তিনি রাজ্য করিতে প্রবৃত্ব হয়েন। ৪ পুরুষ 

৫০ ৰর্ষ ও ২১ দিনের মধ্যে হইয়াছিল। ইহার 

বিস্তার $- 

১ হুরিপ্রেম ণ ৫ 

২ গোবিন্দপ্রেম ২০ ২ ৮ 

৩ গোপালপ্রেম ১৫ ৭ ২৮ 

১ মহাবাছ ৬ ৮ ২৯ 

রাজ! মহাবাহু রাজ্য ত্যাগ করিয়া! তপস্যা র' 

জন্ত বনে প্রস্থান করেন। বাঙ্গালাদেশের' 

রাজা আধিসেন তাহা শুনিয়া ইন্রপ্রস্থে 

আনিয়া আপনি রাজ্য করিতে আরস্ত 

করেন। ১২ পুরুষ ১৫১ বর্ষ, ১১ মীস ও 

২ দ্বিনের মধ্যে হয়| ইহার বিস্তার £- 

রাজা পুরুষ বর্ষ মাস দিন 

১ রাজ আধিসেন ১৮ €& ২১ 

২ বিলাবসেন ১২ ৪ ২ 

+ কোন স্থলে ইনার নাম ফানকচন্দও লিখিত আছে। 

1 ইনি গোবিশ্দচন্দের রাণী ছিলেন। 
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রাজা পুরুষ বর্ষ মাস দিন 

৩ কেশবসেন ১৫ ৭ ১২ 

৪ মাধবসেন ১২ ৪ ২ 

৫ ময়ুরসেন ২ ১১ ২৭ 

৬ ভীমসেন ৫. ১০ ৯ 

৭ কল্যানসেন | ৪ ৮ ২১ 

৮ ভরীসেন ১২ ্ ১৫ 

৯ ক্ষেমসেন ৮ ১১ ২৫ 

১০ নারায়ণসেন ২ ২ ২৯ 

১১ লঙ্ষমীসেন ২৬. ১০ 

১২ দামোদরসেন ১১ ৫ ১৯ 

রাজা দাযোদরসেন আপনার পাত্রদ্দিগকে 

অনেক কষ্ট দ্রিয়াছিলেন। সেই জনা তাহার 

পাত্র দীপসিংহ সৈনা সংগ্রহ করিয়া 

সুদ্ধ করিয়া রাজাকে মারিয়। স্বয়ং রাজা 
করেন। ৬ পুরুষ ১০৭ বর্ষ ৬ মাস ও 

১২ দিন মধ্যে হয়। ইহার বিস্তার £-_ 

১ দীপসিংহ ১৭ ১ ২৬ 

২ রাজাঁসংহ ১৪ ৫ ০ 

৩ বণসিংভ ৯ ৮ ১১ 

৪ নরধিংহ ৪৫ ০ ১৫ 

৫ ভরিসিহ্ ১৩ ২ ২৯ 

৬ জীবনসি'হ ৮ ০ ১ 

রাজ। জীবননিংহ কোন কারণ বশ্ভ: 

আপনার সমস্ত সৈন্য উত্তর দিকে “প্ররণ 

করেন। বিরাটের রাজ। পৃর্থীরাজ চহব'ণ 
সেই স'বাদ পাইনা জীবননিংঙকে আক্রবণ 

করতঃ যুদ্ধে তাহাকে বিনাশ করিরা ইন্- 

প্রস্থের রাজ্য করেন। ৫ পুরুৰ ৮৬ বর্ষ এ 

২০ দিনের মধো হয় । ইহার নিস্ত!র £-- 

রাজা পুরুষ বর্ষ মাস দিন 

১ পৃথারাজ ১২ ২ ১৯ 

২ মভয়পাল ১৪ ৫ ৯৭ 

৩ হজ্জনপাল ১১ ৪ ১৪ 

৪ উদয়পাল ১১ ৭ ৩ 

৫ যশপ।ল ৩৬ ৪ ২৭ 

সুলতান শহাবউদ্দীন গৌড়ীগড় গিজনী 

হইতে আক্রমণ করিয়! উপস্থিত হইলে পাব 

সম্বং ১২৪৯ সালে প্রয়াগের হণ্গ তাহাকে 

ধরিঘ্ন! বন্দী করেন। পরে স্বরং হন্ত্রপ্রস্থের 

অর্থাৎ দিল্লীর রাজা করেন। ৫৩ পুরুষ 
৭৫৪ বর্ষ ১ মাস ১৭ দিন মূধোহর। অনেক 

ইতিহাল পুস্তকে ইছ।দিগের বিস্তার পিখিঠ 

আছে। সেজন্ত এলে লিখত হুইল না। 

ইঠার পরে বৌদ্ধ এবং &ন বতেত্র তিংর 

লিখিত হইবে ॥ 

ইতি শ্রীমদ্দয়া নন্দসর ম্বতীম্বামিনির্মিতে সত্যার্থ প্রকাশে 
স্থভাষাবিভূষিতে আধ্যাবর্তীয়মতখ গুনবিষয় 

একাদশঃ সমুল্লাসং সম্পূর্ণঃ ৷ 



অন্হক্তন্বিক্ষা (২)। 

আধ্ধ্যাবন্তীয় মনুষ্যদিগের সত্যাসত্য নির্ণয়ের হেতুভূত বেদবিষ্ধা। লুপ্ত হইয়৷ অবিষ্ধা 
বিস্তৃত হওয়াই জৈনাদির বিদ্যা বিরুদ্ধ মত প্রচারের কারণ হইয়াছিল। যেহেতু 
বাল্ীকীয়ে এবং মহাভারতার্দিতে জৈনদিগের নাম মাত্রও লিখিত নাই, অথচ জ্ৈন- 
দগের গ্রন্থসমূহ বাল্ীকীয়ে এবং ভারতে উল্লিখিত “রাম” ও “কৃষ্ণাদির” গাথা অতিশয় 

বিস্তার পুর্ববক লিখিত আছে। ইচা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে উহার পম্চা 

এই সকল মত প্রচলিত হয় । জেনগণ আপনাদিগের মত অতি প্রাচীন বলিয়া! গাকেন । 

যদি তাহ! হইত তাহ। হইলে বাল্ীকয় প্রভৃতি গ্রন্থে অবশ্টই উহাদিগের উল্লেখ 

থাকিত । ম্থতরাং প্রমাণ হইতেছে যে জৈন মত উক্ত গ্রন্থ সকলের প্রশ্চা চলিয়াছে : 

যদি কেহ বলে যে জৈনদিগের গ্রন্থসমূহ হইতে কথাসকল লইয়া বাল্সীকীয় আদি 
গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে তবে বাল্মীকীয় 

আদি গ্রন্থে তোমাদিগের গ্রস্থের নাম উল্লিখিত নাই কেন? অথচ তোমাদিগের গ্রন্থে 

উহার নাম কেন উল্লিখিত আছে £ পুত্র কি পিতার জম্ম দর্শন করিতে পারে? কখন 

নহে । ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে শৈব ও শাক্তাদি মতের পশ্চাৎ জৈন ও 

বৌদ্ধাদি মত চলিতেছিল। এক্ষণে দ্বাদশ সমুল্লাসে যে যে ক্রেন মতের বিষয় লিখিত 
হইয়াছে তদ্ধিষয়ক গ্রন্থের প্রাপ্তি বৃত্তান্ত পুর্বেবে লিখিত হইয়াছে । ইহাতে জৈনগণের 

বিরুদ্ধ ভাবা উচিত নহে । কারণ কেবল সত্যাসত্য নিণয়ের জন্য উহীদিগের মতবিষয় 

লিখিয়াছি ; বিরোধ এবং হণনির জন্য নহে । জৈন, বৌদ্ধ অর্থবা অন্ঠমতাবলম্বী লোক 
যদি এই লিখিত প্রবন্ধ দেখেন তাহা হইলে সকলেই সত্যাসত্য নির্ণয়ের মৌখিক হগবা 

লিখিত বিচার ন্রিবার সময় একমত হইতে পারিবেন এবং বোধেরও উদয় হইবে । 

বাদী ও প্রতিবাদী হইয়া প্রীতিপুর্র্বক যতক্ষণ পরস্পর মৌখিক লিখিত বিচার না কর 
যায় ততক্ষণ সত্যাসত্য নির্ণয় হইতে পারে না। বিদ্বান লোকদিগের মধ্যে সতা সত্য 

নিশ্চয় না হইলে অবিদ্বান্দিগের মধ্যে মহান্ধকার উপস্থিত হইয়া মহাছুঃখ উপস্থিত হয় 
অতএব সত্যের জয় এবং মিথ্যার ক্ষয়ের জন্য মিত্রতাপুরর্বক মৌখিক অথবা লিখিত 
বিচার কর! মনুষ্যজাতির মুখ্য কার্য । তাহা না হইলে মনুষ্াদিগের কখন উন্নতি হয় 

না।? জৈন ও বৌদ্ধ বাতিরেকে ভান্য মতাবলম্বীদিগের পক্ষে লিখিত বৌদ্ধ ও জৈনমত- 

বিষয় অপুর্ব লাঁত বলিয়া বোধ হইবে এবং টহ্তাদিগের বৃত্তান্ত জদ্ঞানেরও পমযোগী 
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হইবে। কারণ ইহীারা:অন্ক মতাবলম্বীদ্িগকে আপনাদিগের পুস্তক সকল দেখিতে, 
পড়িতে অথবা 'লিখিতেও দেন না। বোম্বাই “আর্য সমাজের” মন্ত্রী সেঠ সেবকলাল 
ক₹ষ্দাসের এবং আমার বিশেষ প্রযত্বে ও পরিশ্রমে গ্রস্থসকল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । 

কাশীস্থ “জৈন প্রভা কর” যন্ত্রালয়ে গ্রন্থনকল এবং বোম্বাই প্রকাশিত «প্রকরণরত্বাকর” 

গ্রন্থে মুদ্রিত হওয়াতেও সমস্ত লোকের জৈন মত দর্শন কর! স্থগম হইয়াছে । আচ্ছা 

এ কীদৃশ বিদ্বানের কথা যে আপনার মতবিশিষ্ট পুস্তক আপনিই দেখিবে এবং অপরকে 
দেখিতে দিবে না ? ইহা হইতে বিদ্িত হওয়া যায় যে এই গ্রন্থের রচয়িতার প্রথমেই 

মনে হইয়াছিল যে গ্রন্থে অনেক অসঙ্গত কথা আছে এবং অপর মক্তাবলম্বী কেহ 

দেখিলে খগুন করিবে ও আপনার মতানুষায়ী কেহ অন্য মতাবলম্বীদ্িগের গ্রন্থ দেখিলে 

আপনার মতে আর তাহাতে শ্রদ্ধা থাকিবে না। সে যাহাই হউক অনেক মনুষা 

এরূপ আছেন যে আপনার্দিগের দোষ দেখেন না পরস্ত অন্টের দোষ দর্শনে অতিশয় 
উদ্যক্ত থাকেন। ইহা ম্যায়াম্ুগত কথা নহে? কারণ প্রথমে আপনার দোষ সংশোধন 

করিয়া পরে অপরের দোষ দর্শন করিয়া তাহার সংশোধন করা কর্তব্য । এক্ষণে 

সকল সজ্ভনের সমক্ষে বৌদ্ধ এবং জৈন দ্বিগের মঙ বিষয় উপস্থাপিত করিতেছি । 

সকলে যথোচিত বিচার করিবেন । 

কিমধিক লেখেন বুদ্ধিমন্র্য্যেঘু । 

৯.০১১১০১০ 
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শখ নাস্তকমতাস্তর্গত-চাব্বাক-বৌদ্ধ-জৈন-মতখগ্ডনমণ্ডন- 
বিষয়ান্ ব্যাখ্যাস্যামঃ | 

( এক্ষ-ণনাসস্তক মতের মন্তর্গত চাব্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন মতের গুন ও 
মগ্ডনবিষয় বাখ্যাত হইবে। 

বৃহস্পতি নামে কোন এক পুরুষ ছিলেন । তিনি বেদ, ঈশ্বর এবং যঙ্তাদি উত্ত্গ 
কণ্ম সকলও মানিতেন না। তাহার মত ২__ 

যাবজ্জীবং সুখ তিষ্ঠেৎ নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ। 
ভস্মীভূতম্য দেহস্ত পুনরাগমনৎ কুতঃ ॥ 

মনুষ্যাদি কোন প্রাণীই মৃত্যুর অগোচর নহে অর্থাৎ সকলেই সৃত্যু প্রাণ্ড হইবে। 
এই জন্য যত দিন শরীরে জীব থাকিবে তত দিন স্থুখে কালযাপন করিবে । যদি 

কেহ কহে যে, ধশ্মীচরণ দ্বার! কষ্ট হয় বটে কিন্তু ধণ্ম ত্যাগ করিলে পুনজন্টে 
অতিশয় দুঃখ হয়, তবে তাহাকে চার্ববাক উত্তর দেয় যে “অহে নির্ুদ্ধি! যে শরীর পান 

ও ভোজুনের দ্বারা পোষিত হয় তাহ! মৃত্যুর পর ভ্মীভূত হুইয়। যায় এবং উহা! আর 
সংসারে আইসে ন।। স্থতরাং যথাসাধ্য আনন্দে অবস্থান কর, লোকদিগের সহিত 

নীতিপূর্ববক ব্যবহার কর, এশ্বব্যের বৃদ্ধি কর এবং আপনার অভীষ্ট ভোগ কর ; ইহ- 

লোকই সত্য, পরলোক বলিয়। কিছুই নাই। দেখ, পৃথিবী, জল, অগ্নি, এবং বায়ু এই 

চারি ভূতের পরিণাম হইতে এই শরীর রচিত হইয়াছে । ইহাদ্িগের যোগ বশতঃ ইহাতে 

চৈতন্য উতপক্ন হয়। মাদক দ্রব্য পান ও ভোজন করিলে যেরূপ মন্ততা। উত্পন্ন হয়, 

তদ্রপ জীবও শরীরের সহিত উৎপন্ন হইয়! শরীরের নাশের সহিত স্বয়ংও নষ্ট হইয়া যায়। 

সুতরাং কাহার পাপ পুণ্যের ফল ভোগ হইবে? 

তচ্চৈতন্যবিশিষ্টদেহ এব আত্মা 
দেহাতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণীভাবাৎ ॥ 

চারি ভূতের সংযোগ ভইতে এই শরীরে জীবাত্মা! উৎপন্ন হইয়া! উহারই বিয়োগেন 

হত নষ্ট হইয়া যায়। কারণ মৃত্ার পর কোন জীবের প্রতাক্ষ হয় না । আমরা 
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এক প্রত্যক্ষই স্বীকার করি ; কারণ প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে অনুমানাদি হইতে পারে না। 
স্থতরাং মুখ্য প্রত্যক্ষের পক্ষে অনুমানাদি গৌণ বলিয়া তাহার গ্রহণ করি না। সুন্দর 
স্্রীর আলিঙ্গন হইতে আনন্দ ভোগ্র কর! পুরুবার্ধের ফল। ( উত্তর ) এই পৃথিব্যাদি 
ভূত জড় পদার্থ; স্থতরাং উহা হইতে কখন ঢেতনের উৎপত্তি হইতে পারে না। এক্ষণে 
যেক্ূপ মাতা ও পিতার সংযোগ বশত: দেহের উৎপত্তি হয়, আদি স্গ্রিতে তত্রপ পর- 
মেশ্বররূপ কর্তা! ব্যতিরেকে মনুষ্যাদ্ির শরারের আকৃতি কখন হইতে পারে না। মত্ত- 

তার তুল্য চেতনের উৎপত্তি এবং বিনাশ হয় না, কারণ মন্তত৷ চেশুনের হয়, জড়ের 
হয়না। পদার্থ নষ্ট অর্থাৎ অনৃষ্ট হয় পরন্তু কাহারও অভাব হয় না। তক্রপ অদৃশ্য 
হওয়া প্রযুক্ত জীবেরও অভাব স্বীকার করা কর্তব্য নহে। জীবাত্ম! সদেহ হইলেই 
উহার প্রকটত৷ হয় এবং যখন শরীর ত্যাগ করে তখন স্ৃত্যুগ্রস্ত শরীর পূর্বের ন্যায় 
চেতনবুক্ত হইতে পারে না । বৃহদারণ্যকে এই বিষয় আছে 2 

নাহৎ মোহৎ ব্রবীমি অনুচ্ছিত্তিধর্মায় মাত্বেতি | 

যাশুয্তবঙ্ধ্য বলিতেছেন যে “হে মেত্রেয়ি! আমি মোহবশতঃ বলিতেছি না, কিন্তু 
আত্মা অবিনাশী। ইহারই যোগবশতঃ শরীর চেষ্টা করে এবং যখন শরীর হইতে 

পৃথক্ হইয়৷ যায় তখন শরীরে কিছুই জ্ঞান থাকে ন1।” যদি দেহ হইতে আত্মা পৃথক্ 
ন। হইবে তাহ। হইলে উহার সংযোগবশতঃ দেহের চেতনতা। এবং বিয়োগবশতঃ জড়তা 

কেন হয় ৪ ন্থতরাং আত্ম! দেহ হইতে পৃথক্। চক্ষু যেরূপ সকলকে দেখে পরম্থু 

আপনাকে দেখিতে পায় না, তক্রপ প্রত্যক্ষের কারণ ইন্দ্রিয়সক্ল স্থ স্ব ইন্দ্রিয়কে 

প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। আপনার চক্ষু ছারা যেরূপ ঘট পটাদি সমস্ত পদার্থ 

নৃষ্ট হয় তন্রপ জ্ঞান দ্বারা আপনার চক্ষুও দৃষ্ট হয়। যে দ্রষ্টা সে দ্রষ্টাই থাকে, কখন 
দৃশ্য হয় না। যেরূপ আধার ব্যতিতরেকে আধেয়, কারণ ব্যতিরেকে কাধ্য, অবয়বী 

ব্যতিরেকে মবয়ব এবং কর্তা ব্যতিরেকে কন্ম থাকিতে পারে না, তজ্রপ কর্তা ব্যতিরেকে 

কিবপে প্রত্যক্ষ হইতে পারে ? যদি স্থন্দর স্ত্রার সহিত সমাগম করাই পুরুধার্থের ফল 

মনে কর তাহা হইলে উহ! হইতে যে ক্ষণিক স্থুখ এবং কখন দুঃখ হয় ভাহাই পুরু- 

যার্থের ফল হইল। তব্রূপ হইলে স্বর্গের হানি হওযাভে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে । 

যদি বল যে ছুঃখমোচন এবং শ্রখবুদ্ধির জন্য প্রত করিতে হইবে, তাহা হইলে মুক্ত- 

স্বখের হানি হইয়া পড়ে। সুতরাং উঠ! পর্বার্ণের ফল নহে । (চার্বাক ) থে 

দুঃখলযুক্ত গখ ত্যাগ করে সে মৃর্থ ' ধাশ্টার্ধ খেস্ধপ তরলের গ্রহণ করে এবং ভুঁঘাশ 
পরিতাগ্র করে, বুদ্ধিমান লোক তদ্রুপ এই সংসারে স্তখের গ্রহণ এবং দুঃখের ত্যাগ 

করিয়া থাকে । কারণ ইহলোকে উপস্থিত স্থুখ ত্যাগ করিয়। অনুপস্থিত ( অনিশ্চিত ) 
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স্বগহূখ ইচ্ছা করতঃ যে পরলোকের জন্য ধূর্তকথিত বেদোল্লিখিত অগ্নিহ্যেত্রাদি, কর্মো- 
পাসনা এবং জ্ঞানকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, সে মজ্ঞানী। পরলোক যখন নাই তখন 
উহার আশ! কর মূর্ধতার কার্য । কারণ £_- 

অগ্নিহোত্রৎ ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডত, ভস্মগুষ্ঠনম্। 
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহম্পতিঃ ॥ 

চার্ববাক মত প্রচারক “বৃহস্পতি” বলিতেছেন যে, অগ্নিহোত্র, তিন বেদ, ত্রিদগু 

এবং ভস্মলেপ ইহা বুদ্ধি এবং পৌরুষহীন লোকেরা জ্রীবিক! স্বরূপ করিয়া লইয়ীছে ) 
কণ্টক বিদ্ধাদি হইতে উৎপন্ন ছুঃখের নামই নরক; লোক প্রসিদ্ধ রাজাই পরমেশ্বর 
এবং দেহের নাশ হওয়াই মোক্ষ ; অন্য কিছুই নাই। (উত্তর) বিষয়রূপ নুখমাত্রকে 
পুরুষার্থের ফল মনে করিয়। বিষয় দুঃখের নিবারণ মাত্র হইতে কৃতকৃত্য হওয়া এবং 

উহাই স্বর্গ মনে করা কেবল মূর্খতা । অগ্নিহোত্রাদি যব হইতে বায়ু, বৃষ্টি এবং জলের 
শুদ্ধি সম্পাদন দ্বারা আরোগ্যলাভ এবং তাহা হইতে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ হইয়! 

থাকে ! ইহ| না জানিয়! বেদ, ঈশ্বর এবং বেদোক্ত ধর্মের নিন্দা কর! ধূর্তের কার্য্য। 
ত্রিদণ্ড এবং ভম্মলেপের যে খণ্ডন করা হইয়াছে উহা সঙ্গত হইয়াছে । যদি কণ্টক- 

বিদ্ধাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখের নাম নরক হয়, তবে তাহার অপেক্ষা অধিক মহারোগাদি 

কেন নরক নহে? যদি রাজা এশ্রর্যবান্ এবং প্রজাপালনে সমর্থ হওয়াতে তাহাকে 
শ্রে্ঠ মনে কর তাহা হইলে সঙ্গত পরন্ব, রাজ। পাপী এবং অন্থায়কারী হইলেও যদি 

তাহাকে পরমেশ্বরবশ মনে কর তাহা হইলে তোমার মত মুখ আর নাই । শরীরের 

বিচ্ছেদ মাত্রই যদি মোক্ষ হইল তাহা! হইলে, গর্দভ ও ককুরাদিতে এবং তোমাতে কি 

ভেদ রহিল ? অর্থাৎ মাত্র আকৃতি গতই ভেদ রহিল । (চার্বাক্ ) £__ 

অগ্নিরুফণো জলৎ শীতং শীতস্পর্শস্তথাহনিলঃ | 
কেনেদৎ চিত্রিতৎ তম্মাৎ স্বভাবান্তদ্ব্যবন্থিতিঃ ॥ ১ 
ন স্বর্গে নাংপবর্গে। বা নৈৰাত্বা পারলৌকিকঃ। 
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাৎ ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাও | ২॥ 
পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গৎ জ্যোতিষ্টোমে গমিষাতি। 
স্বপিতা যজমানেন তত্র কম্মান হিৎম্যতে ॥ ৩॥ 
স্বতানামপি জস্তনাৎ শ্রাদ্ধং চেত্ৃপ্তিকারকম্ । 

গচ্ছতামিহৎ জন্তুনাৎ ব্যর্থ, পাথেয়কপ্পনম্ ॥ ৪ ॥ 
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্বর্গস্থিতা যদ। তৃপ্তিৎ গচ্ছেয়স্তত্র দানতঃ 
প্রাসাদশ্তোপরিস্থানামত্র কম্মান্ন দীয়তে ॥ ৫॥ 
যাবজ্জীবেৎ ন্ুখৎ জীবেদৃণৎ কৃত্ব! সৃতৎ পিবেছ। 
ভম্মীভূতন্ত দেহস্য পুনরাগননৎ কুতঃ ॥ ৩।॥ 
যদি গচ্ছেৎ পরৎ লোক দেহাদেষ বিনির্গতঃ। 
কস্মাডুয়ো৷ ন চায়াতি বন্ধুন্নেহসমাকুলঃ ॥ ৭॥ 
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রাহ্মণৈবিহিতস্ত্িহ। 
স্বতানাং প্রেতকার্যাণি নব্ব্যদৃবিষ্ভতে কচিৎ ॥ ৮॥ 
ত্রয়ো বেদস্ত কর্তীরো ভগুধৃত্ত নিশাচরাঃ। 
জফরীতুফরীত্যাদি পণ্ডিতানাৎ বচঃ ম্মৃতম্ ॥ ৯॥ 
অশ্বস্তাত্র হি শিশ্নস্ত পত্বীগ্রান্থৎ প্রকীর্তিমৃ। 
ভণ্তৈস্তদ্বং পরঞৰ গ্রাথজাতৎ প্রকীর্তিম্ ॥ ১০ ॥ 
মাংসানাৎ খাদনৎ তদন্নিশাচরনমীরিতম ॥ ১১ ॥ 
চার্ববাক, আভানক, বৌদ্ধ এবং জৈন সকলই স্বভাব হইতে উৎপত্তি বিশ্বাস করে। 

স্বাভাবিক যে যে গুণ আছে তদ্বশতঃ ব্রব্য সংযুক্ত হইয়! সমস্ত পদার্থ রচিত হুয়। 
জগতের কর্তা কেহ নাই ॥ ১॥ ইহাদ্দিগের মধ্যে চার্ববাকের মতের প্রভেদ এই যে 
বৌদ্ধ এবং জৈন পরলোক এবং জীবাস্া স্বীকার করে পরস্ত, চার্ধধাক তাহা করে না। 

কোন কোন বিষয় ব্যতিরেকে এই তিন সম্প্রপয়ের মত একরূপ। কেহই স্বর্গ, নরক, 
পরলোকগামী আত্মা এবং বর্ণাশ্রমের কাধ্য সকলের ফলদায়িকত! স্বীকার করে না ॥২। 

যদি যজ্ঞে পশুকে মারিয়া হোম করিলে উক্ত পশু স্বর্গে যায় তাহা, হইলে যঙ্গমান 

আপনার পিতাকে মারিয়া হোমকরভঃ কেন স্বর্গে প্রেরণ করে না? ॥৩।॥ যদি মত 

জশবের পক্ষে শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ ৩প্তিকারক হয় তবে, পরনেশে যাত্রাকারী পথের প্রয়ো- 

জনীয় অন্ন, বস্ত্র, এবং ধনাদি কেন লইয়! যায় ? যদি মৃতকের উদ্দেশে অপিত পদার্থ 

স্বর্গে উপস্থিত হয়, তাহ। হইলে প্রদেশ গমন কারার জন্য তাহার মাস্মায়ের ও গৃহে 

তাহার নাম করিয়া অর্পণ করিলে কেন তাহা তাহার নিকট উপস্থিত হয় না? উহ। 

যখন উপস্থিত হয় না তখন, অপিত দ্রব্য স্বর্গেই বঝ। কিরূপে উপস্থিত হইবে ? ॥ ৪ ॥ 

মর্ঘযলোকে দান করিলে যদি অর্গবাধী তৃপ্ত হয় হাহাহইলে, গৃহের শিক্ষস্থানে প্রবান 
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করিলে উপরিস্থিত লোক কেন তৃপু হয় না? ॥ ৫ ॥ এই জন্য যতদিন জীবিত থাকিবে 
ততদিন স্থখে কালযাপন করিবে । খণ পরিশোধ করিতে হইবে না, কারণ যে শরীরে 

জীব পান ও ভোজন করিয়াছে উক্ত উভয়ের পুনরাগমন হইবে না সুতরাং, কে 

কাহার নিকট দাওয়া করিবে এবং কেখা পরিশোধ করিবে ? ॥ ৬ ॥ লোকে যে বলে 

যে মৃত্যুকালে জীব নির্গত হইয়। পরলোকে ধায় তাহা মিথ্যা কথা ; কারণ যদি তাহা 
হইত তাহ! হইলে, আত্মায়দিগের মোহাবদ্ধ হুইয়া গৃহে পুনরায় কেন আগনন করে না £ 
॥ ৭ ॥ এই হেতু সকল ব্রাহ্মণের! কেবল আপনাদিগের জীবিকার জন্য এই সকল উপায় 

করিয়াছে । দশগাত্রাদি মৃতকের ক্রিয়৷ সকল কেবল উহাদিগের জীবিকার উপায়ান্তর 

মাত্র ॥ ৮॥ ভগ, ধূর্ত এবং নিশাচর ব! রাক্ষস এই তিন প্রকার লোক বেদপ্রসেতা ॥ 
“জফ রী” ও তুফ রী” ইতাদি কেবল পগ্িতদিগের ধূর্ততাযুক্ত বাক্য মাত্র। ॥৯॥ 

ধূর্তের রচন! দেখ, “স্ত্রী অশ্বলঙ্গ গ্রহণ করিবে যজমানের স্ত্রীকে তাহার সহিত সমাগম 

করাইবে এবং কন্যার সহিত রহস্যাদ্দি করিবে ইত্যাদি । কথা লেখা ব৷ বর্ণনকথা ধূর্ত 

ব্যতিরেকে অন্যের হইতে পারে না ॥ ১০ ॥ তণ্তিন্ন যে অংশে মাংস ভোজনের কথা লিখিত 

আছে উহা, রাক্ষসের রচিত ॥ ১১ ॥ 
(উত্তর ) চেতন পরমেশ্বরের নিন্মীণ ব্যতিবেকে, জড় পদার্থ সকল স্বয়ং স্বভাবতঃ 

নিয়মানুসারে পরস্পর মিলিত হইয়া কখন উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি স্বভাবহই- 

তেই স্থষ্টি হইত, তাহা হইলে দ্বিতীয় সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী এবং নক্ষত্রাদি লোক আপনাপনিই 
কেন উৎপন্ন হয় না? ॥ ১॥ স্ব ভোগের নাম স্বর্গ এবং দুঃখ ভোগের নাম নরক 

হইয়া থাকে । জীবাত্বা না থাকিলে কে স্থুখ এবং দুঃখের ভোক্তা হইতে পারে ? এই 
সময়ে জীব যেরূপ সুখ ও ছুঃখের তোক্তা পরজন্মেও তদ্রপ হয়। বর্ণাশ্রমীর্দিগের সত্য 

ভাষণ এবং পরোপকারাদি ক্রিয়াও কি নিস্ফল হইবে ? কখন নহে ॥ ২॥ পশু বিনাশ 
করিয়। হোম করা বেদাদি সত্যশাস্ত্রমধো কুত্রাপি লিখিত নাই। তদ্্যতীত মৃতকের 

জন্য শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি করাও কপোলকল্লিত। কারণ ইহা! বেদাদি সত্য শাস্মবিরুদ্ধ 

এবং কেবল ভাগবত'দি পুরাণ মতাধলম্বীদিগের মত। ম্তরাং ইহার খণ্ডন অথণ্ডনীয় 

॥৩॥ যে বস্তু বি্ভমান শ্গাছ্ধে তাহার কখন অভাব হয় ন! স্ততরাং, বিদ্কমান জীনেরও 

অভাব হইতে পারে না। দেহ ভস্মীভূত হর কিন্তু জীব তদ্ধপ হয় না, অন্য শরীরে 

গমন করে । বৃতর'ং যদি কেহ পণ করিয়া হহলোকে পরকীয় পদার্থ ভোগ করঠঃ 

প্রশ্ন না কবে, সে নিশ্চয় পাপী হইয়। পরজন্মে ছুঃখন্দস নরক “ভাগ করিবে, তাহাতে 

অথুধাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৪8 ॥ দেহ হইতে বাঁঠ্গত হইর। জীব স্থানান্তর এবং দেহাপ্তর 

প্রাপ্ত হয়। তখন উহর পূর্বব জন্ম এণং কুটুম্বাি বিষয়ক জ্ঞান কিছুই থাকে ন 
এবং সেই জন্ত পুনপায় কুটুম্বা দিগের নিকট মাসিতে পারে না ॥৫॥ অবশ্য ব্রাঙ্গণগণ প্ররেন্ত 
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কম্ম আপনাদিগের জীবিকার্থ রচন! করিয়াছে এবং উহ! বেদোক্ত নহে বলিয়া উহ! খগুনীয় 
এক্ষণে বল যে চার্ববাক আদি যদি বেদাদি দেখিত, অধ্যয়ন করিত অথবা শ্রবণ করিত 
তাহা হইলে, কখনই বেদের নিন্ম করিত না এবং ভণ্ড, ধূর্ত এবং নিশাচর তুল্য পুরুষে 
বেদ রচন| করিয়া ইত্যাদি বচন কখন বাঁলত না । অবস্য স্বীকারধ্য যে মহীধরাদি 

টাকাকার ভণ্ড, ধূর্ত এবং নিশাচর তুল্য হইছিল । উহাদিগেরই ধূর্ততা, বেদের নহে। 
পরস্ক অতি ছুঃখের বিষয় যে চার্ববাক, বৌদ্ধ, আভ।নক এবং জৈনগণ মূল চারি বেদের 
সংহিত। সকল কখন শুনেও নাই দেখেও নাই এবং কোন বিন্বানের নিকট পাঠও করে 

নাই। সেই কারণ নষ্ট ও ভরইবুদ্ধি হইয়া অক্।স৬শ বুখ। বেদের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত 

হইয়াছিল এবং দুষ্ট বামমার্দিগের প্রমাণণৃন্য কপোলকল্লিত ভ্রষ্ট টাকা সকল দেখিয়া 
বেদের বিরোধী হইয়! অবিষ্য।রূপ অগাঁধ সমু পতিত হইয়াছিল ॥ ৭ ॥ আচ্ছা ইহ! 
বিচার করা কর্তব্য যে স্ত্রীর দ্বারা অন্ন গ্রহণ এবং তাহার সহিত সমাগম 
করান, অথবা যজ্মানের কন্তার সহ রহস্যাদি করা ইত্যাদি বামমার্গী লোক 

ব্যতিরেকে অন্ঠোর কার্যা নহে। এই কল মহাপাপী :বামমার্গী ব্যতিরেকে 
ভ্রষ্, বেদার্থের বিপরীত এবং অশুন্ধ ব্যাখ। কে করিবে 2 এই সকল দেখিয়। চার্ব্ষা- 

কাদির জন্য অত্যন্ত দুঃখ হয় যে, ইহার! বিচার না করিয়াই বেদনিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল । 

এবং অল্লপরিমাণেও শি বুদ্ধির প্রয়োগ করেন নাই। হতভাগ্যের কি করে 
উহাদিগের এরূপ বিদ্ভাও হিল না সত্যানত্যের বিচার করিয়। অসত্যের খণ্ডন এবং 

সত্যের মগ্ডন করিবে ॥ ৮1 তব্যাতীত যে মাংস খাইবার কথ! আছে, তাহাও বামমার্গাঁয় 

টাকাকারদিগের লীলা । এই জগ্থ উহাদ্দিগকে রাক্ষদ বলাই উচিত। পরস্ত বেদে 

কুত্রাপি মাংস ভোজনের কথা লিখিত হয় নাই । সুতরাং টী চাকারদিগের উপর এবং 
যাহারা বেদ না জানিয়। :ও শুনিয়৷ আপনার :আপনার মনের মত নিন্দা করিয়াছে 

তাহার্দিগের উপরই এই সকল মিথ্যা কথার জন্য পাপ নিঃসন্দেহই পতিত হুইবে। 

এই পর্যান্ত সত্য যে যাহার! বেদের সহিত বিরোধ .করে, করিয়াছে এবং করিবে তাহার 

অবশ্ঠই অবিষ্ভারূপ অন্ধকারে পতিত হইয়া যতই কেন ছুঃখ পাউক ন! তাহা তাহাদিগের 

পক্ষে অতি অল্প মনে করিতে হইবে। এই জন্য মনুষামাত্রেরই ব্দোনুপারে চল। 

উচিত ॥৯॥ বামমার্গাঁয়গণ মিথ্যা কপোলকল্লন। দ্বার। বেদের নাম লইয়। আপনাদিগের 

প্রয়োজন সাধন, অর্থাৎ যথেষ্ট মগ্ভপান মাংসতো জন এবং পরস্ত্রীগমনাদি ছুট কার্ষযসমূহে 

প্রবৃন্তি জন্মাইবার জন্য যে সকল বেদের কলঙ্ক করিয়াছে তাহাই দেখিয়। চার্বাক, বৌক্ক 

এবং দ্ৈনগণ বেদের নিন্দা করিতে প্রবৃন্ত হইয়াছিল এবং ততন্তিপ্ন বেদবিরুদ্ধ এক 

অনীশ্বরবাদী অর্থাৎ নাস্তিক মত প্রচলিত করিয়াছে । যদি চার্বাকাদিগণ বেদ সকলের 

মূলা বিচার করিত, সাহা হইলে মশ্রন্ধ টীকা সকল “দখিয়া, সতা বেদোক্ত মত সকল 
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কেন হারাইবে? হতভাগ্যের কি করিতে পারে । বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ” 
যখন নষ্ট ও ভ্রষ্ট হইবার সময় উপস্থিত হয় তখন মনুষ্যের বিপরীত বুদ্ধি ঘঠে। 

এক্ষণে চার্ববাকাদির মধ্যে ভেদের কথা লিখিত হইতেছে । ইহার! অনেক বিষয়ে 
একমত । পরম্য চার্বাক দেহের উৎপত্তির সহিত জীকবোণুপত্তি এবং উহার নাঁশের 

সহিত জীবেরও নাশ স্বীকার করে। পুনর্জন্ম এবং পরলোক মানে না । এক প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ ব্যতিরেকে অনুমানাদি প্রমাণও মানে না । চার্ববাক শবের অর্থ "যে বাক্যকথন 

বিষয়ে প্রগল্ভ এবং ইহার বিশেষ অর্থ বিতণ্তাপ্রিয়। বৌদ্ধ এবং জৈনগণ প্রত্যক্ষা্দি 
চারি প্রমাণ, আনাদি জীব, পুনড্জন্ম, পরলোক, এবং মুক্তিও স্বীকার করে । বৌদ্ধ 
এবং জৈনদিগের চার্বধাকের সহিত একই মাত্র প্রভেদ। পরস্ত নাস্তিকতা, বেদ ও ঈশ্বর 

নিন্দা, পরমতদ্ধেষ ( ছয় যত, পূর্ববকথিত ছয় কণ্মন ) এবং জগতের কর্তা কেহ নাই ইত্যাদি 
বিষয়ে সকলেই একমত 1 এস্থলে চার্ববাকের মত সংক্ষেপে দর্শিত হইল । 

এক্ষণে বৌদ্ধমত বিষয়ে সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে £_ 

কাধ্যকারণভাবাদ্বা ত্বভাবাদ্বা নিয়ামকাৎ। 
অবিনাভাবনিয়মে দর্শনান্তরদর্শনাৎ ॥ ১ ॥ 

কার্য্যকারণভাব অর্থাৎ কাধ্যদর্শনে কারণে এবং কারণদর্শনে কাধ্যাদির সাক্ষাণ্কার 

এবং প্রত্যক্ষ হইতে শেষবৎ অনুমান হইয়া থাকে । ইহা! ব্যতিরেকে প্রাণীদিগের সকল 

ব্যবহার পূর্ণ হইতে পারে না। এই সকল লক্ষণ হইতে অনুমানকে শ্রেষ্ঠ মনে করাতে 
বৌদ্ধগণ চার্ব্বাক হইতে ভিন্ন শাখা হইয়াছে । বৌদ্ধ চারি প্রকার £__ 

প্রথম “মাধ্যমিক” দ্বিতীয় “যোগাচার” তৃতীয় *“সৌত্রাস্তি” এবং চতুর্থ “বৈভা- 
ধিক” | দবুদ্ধ্যা নিবর্তে স বৌদ্ধঃ” যে বুদ্ধি অনুসারে পিদ্ধ অর্থাৎ যে বিষয় আপনার 
বুদ্ধিপ্রাপ্য উহাই মানিবে এবং যাহ বুদ্ধিতে আসিবে না তাহা স্বীকার করিবে না| 

ইহাদিগের মধ্যে প্রথম “মাধামিক” সর্নদশুন্ট স্বীকার করে অর্থাৎ যাবতীয় পদার্থ আছে 

তৎসমুদধয়ই শূন্য অর্থাৎ আদিতে ছিল না, অস্তে থাকে না, এবং খধ্য যখন প্রতীত হয় 
সেই প্রতীতি সময়েই থাকে ও পশ্চাৎ শূন্ঠ হইয়া যায়। যেরূপ ঘট উতুপত্তির পুর্বে 

ছিল না, প্রধবংসের পশ্চাৎ থাকে না এবং ঘটজ্ভ্তানের সময় ভাসমান হইয়া চান প্রদীর্থা- 

স্তরে যাইলে আর ঘটজ্ঞান থাকে না। এইজন্য শূন্তই একতত্ব। দ্বিতীয় “যোগাচার” 

ইহার! বাহশন্ত স্বীকার করে অর্থাৎ পদার্থ আন্তরিক জ্ঞানে ভালমান হয় কিন্তু বাহিরে 

নাই। যেরূপ ঘটচ্গান আত্মায় আছে বলিয়াই মনুষ্য বলে যে “এই ঘট” এবং আন্ত- 

রিক জ্ঞান না! থাকিলে তাহ। বলিতে পারে না ইত্যার্দিরপ স্বীকার করে! তৃতীয় 

“সৌত্রাস্তিক” ; ইহারা ধাহা শার্থের অনুমান স্বীকার করে। কারণ ইহারা, বাহিরে 
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কোন পদার্থ সাঙ্গোপা্গ প্রত্যক্ষ হয় ন। কিন্তু একদেশ প্রত্যক্ষ হওয়াতে অবশিষ্ট বিখয়ে 

অনুমান কর! যায়, এইরূপ মত প্রকাশ করে। চতুর্থ ”বৈভাষিক” ইহাদের মত যে 
বাহ পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, ভিতরে হয় না। যেরূপ “অয়ং নীলে! ঘটঃ” এই প্রতীতি 

নীলযুক্ত ঘটাকৃতি বাহিরে প্রতীত হয় ইহার! .এইবূপ স্বীকার করে। যদ্ভপি বুদ্ধ ইহা- 
1দগের এক আচার্য তথাপি শিবাদিগের বুদ্ধি ভেদ বশতঃ চারি শাখ। হইয়! গিয়াছে । 
যেরূপ দূর্যযান্ত হইলে জার পুরুষ পরস্ত্রী গমন, এবং বিদ্বান সত্যভাবণাদি শ্রেষ্ঠ কণ্ 
করিয়! থাকে তন্রপ সময় এক হইলেও লোকে আপনার আপনার বুদ্ধির অনুসারে ভিন্ন 

ভিন্ন চেষ্টা করে । এক্ষণে এই পুর্নেবাক্ত চারি শাখার মধ্যে “মাধ্যমিক” সকলকে 
ক্ষণিক বিশ্বাস করে অর্থাৎ ক্ষণে বুদ্ধির পরিণাম হওয়াতে পুর্ববক্ষণে জ্ঞাত বস্ত যেরূপ 

ছিল উহ! দ্বিতীয়ক্ষণে তত্রপ থাকে না। এইজন্য উহারা, সকলকে ক্ষণিক মানিতে 

হইবে, এইরূপ মত প্রকাশ করে । দ্বিতীয় “যোগ।চার” এইরূপ মানে যে প্রত্বত্তিমাত্রেরই 
সমস্ত হুঃখরপ প্রবৃত্তি ; কারণ কেহই প্রাপ্তিতে সন্ধষ্ট থাকে না এবং একের প্রাপ্তিতে 

অপরের ইচ্ছ! সর্বদাই বিদ্মান থাকে । তৃতীয় “সৌত্রান্তিক” ; ইহারা বলে যে সমস্ত 

পদার্থ আপনার আপনার লক্ষণদ্বার৷ লক্ষিত হইয়৷ থাকে । যেমন গোচিহ্বের দ্বারা গে! 

এবং অশ্বচিহ্ন দ্বারা অশ্ব জ্ঞাত হইয়। থাকে! এইরূপ লক্ষণ সর্ববদ| লক্ষ্যে থাকে । 

চতুর্থ “বৈভাষিক” ইহারাও শুন্তই এক পদার্থ স্বীকার করে। প্রথম মাধ্যমিকও সকলকে 

শূন্য মানে এবং বৈভাষিকদিগের সেই পক্ষ । এইরূপ বৌদ্ধদিগের মধ্যে অনেক বিবাদ 
পক্ষ আছে। এই প্রকারে ইহার! চারি প্রকার ভাবন। স্বীকার করে। (উত্তর) যদি 

সমস্তই শুন্য হর তাহ। হইলে শূন্যের জ্ঞাত! শুন্য হইতে পারে না। সমস্ত শূন্য হইলে 
শূন্য শৃন্যকে জানিতে পারে না! সুতরাং শুন্যর জ্ঞাত এবং জ্ঞের এই দুই পদার্থ 

সিদ্ধ হইতেছে । যোগাচারদিগের বাহা শুন্যতা মান! যদি সঙ্গত হয় তবে পর্ববতও উহা- 
দিগের ভিতর থাকিবে । এইকর্নপ হওয়। আবশ্যক । যদি বল যে পর্ববত ভিতরে আহে 

তাহা হইলে জিদ্ঞান্য যে উহাদের হৃদয়ে পর্বতের উপবুক্ত অবকাশ কোথায়? স্ৃতরাং 

পর্বত বাহিরেই আছে এবং পর্ববতজ্ঞ্ঞান আত্মার থাকে । সৌত্রান্তিকক কোণ পদার্থের 

প্রন্যক্ষতা স্বাকার করে না। ইহা যদ্দি সঙ্গত হয় তবে সৌব্রাস্তিক নিজে এবং তাহার 
বচন ও অনুমেয় হইতে হয় এবং প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। যদি প্রত্যক্ষ না হইল ৩বে 
“অয়ং ঘটঃ” এন্প প্রয়োগও হওয়া উচিত নহে, কিন্তু “অয়ং ঘটেকদেশঃ"” অর্থাৎ ইহ 

ঘটের একদেশ এইরূপ হহবে । তথ্বাতীত এক দেশের নাম ও ঘট নহে, পরস্ত সমুদয়ের 

নমই ঘট। “উহা ঘট” ইহ প্রত্যক্ষ ব্যহাত অনুমান নহে, কারণ সমস্ত আবরবে একই 

আনয়নী হইয়। থাকে এবং উহারা প্রশু/ক্ষ হইলেই ঘটের সমস্ত অবয়বেরও প্রহাক্ষ হয় 

অর্থাশ সাবয়ব প্রত্যক্ষ হইর়। থাকে । চতুর্থ বেভাষিকের। যে বাহ্য পদার্থের প্রত্যক্ষ 
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স্বীকার করে তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ যখন জ্ভাতা এবং জ্ঞান হয় তখনই প্রত্যক্ষ হইয় 
থাকে । যষ্পি প্রত্যক্ষের বিষয় বাহ্য হয়, আত্মার তদাকার জ্ভান হইয়। থাকে । এই- 
রূপ যদি পদার্থ ক্ষণিক এবং উহার জ্গানও ক্ষণিক হইত তাহ হইলে *প্রত্যভিজজ্ঞা” 
হইতে পারে না অর্থাশ এইরূপ কথা উক্তি হইয়াছিল এরূপ স্মরণ হওয়া উচিত নহে ; 

কিন্তু দেখা যায় যে পূর্ববদৃষ্ট এবং শর্তের স্মরণ হুইয়া থাকে । স্বতরাং ক্ষণিক বাদ 
সঙ্গত নহে। যদি সমস্তই দুঃখ হয় এব: সুখ কিছুমাত্র না হয়, তাহা হইলে স্থখের 
অপেক্ষা ব্যতিরেকে দুঃখ সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ রাত্রির অপেক্ষ। বশত: দিন 
এবং দিনের অপেক্ষা! বশতঃ রাত্রি হইয়। থাকে । ম্ৃতরাং সমস্ত ছুঃখ স্বীকার করা সঙ্গত 

নহে। যদি স্বলক্ষণই মানিচ্ে হয় তবে নেত্র রূপের লক্ষণ এবং রূপ লক্ষ্য ; যেমন 

ঘটরূপ ঘটরূপের লক্ষণ-ন্বরূপ চক্ষু লক্ষ্য হইতে ভিন্ন। আবার গন্ধ পৃথিবী হইতে 
অভিন্ন । স্থতরাং এইরূপে লক্ষ্য 'ও লক্ষণ ভিন্ন এবং অভিন্ন মানিতে হইবে। পুর্বে 
শৃন্যের যে উত্তর দিয়াছি তাহাই জানিতে হইবে অর্থাৎ শূন্যের জ্ঞাতা শুন্য হইতে ভিন্ন 

হইয়া থাকে । 

মর্বস্ত সংসারস্থ ছুঃখা ত্বকত্বৎ সর্বতীর্ঘক্করসম্মতম্ | 
বৌদ্ধ এবংজৈন উভয়েই জিনকে তীর্ঘন্কর বলিয়৷ মানে এবং এইজন্য উহার! এবিষয়ে 

এক। ইহার! পুর্বেবাক্ত ভাবনা চতুম্টয় অর্থাৎ চারি ভাবনা! হইতে সকল বাসনার 
নিবুত্তিবশতঃ শুন্যরূপ নির্বাণ অর্থাৎ মুক্তি মানিয় থাকে এবং আপনাদিগের শিষ্য- 

দ্িগকে যোগাঁচারের উপদেশ দেয়। গুরুনচন প্রমাণে কার্য কর! অনাদি বুদ্ধিগত 
বাসন। হওয়াতে বুদ্ধিই অনেকাকার হইয়! ভাসমান হয়। উহার মধ্যে প্রথমতঃ 

বন্ধ ১. 

রূপ বিজ্ঞান বেদন। সংজ্ঞা সংস্কারসং জ্ভকঃ ॥ 
( প্রথম ) ইন্দ্রিয় সকল দ্বার যে রূপাদি বিষয় গ্রহণ করা যায় উহা! “রূপদ্কন্ধ”। 

(দ্বিতীয়) আলয়বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রবৃত্তি জানারূপ বাবহার ; উহা৷ "বিজ্ঞানন্কন্ধ” | 

( তৃতীয় ) রূপন্ন্ধ এবং নিজ্ঞানস্থন্ধ হইতে উৎপন্ন, নখ ছুঃখাদির প্রতীতিরূপ ব্যবহার ঃ 

উহ! “বেদনান্বন্ধ” ৷ | চতুর্থ) নাম বিশিস্টের সহিত গো আাদি সংজ্ঞার সম্বন্ধ মানা ; 

উহা “সংভ্ান্বন্ধ” । ( পঞ্চম ) বেদনাক্ষদ্ধ হইতে রাগ দ্বেষাদি ক্লেশ এবং ক্ষুধ। ও তৃষ্ণা দি 

উপক্লেশ, মদ, প্রমাদ, অভিমান, ধন্মা এবং অধশ্মরূপ ব্যবহার ; উহ!কে “সংস্কারস্কন্থ+ 

বলিয়া মানে । সমস্য সংসারে ছুঃখরূপ, ছুঃখের গুহ এবং হৃঃখের সাধনরূপ ভাবনা 

করতঃ সংসার হউতে নিমুনক্ত হওয়' উতা:দিরূপ গন্বাকের অপেক্ষ: অধিক মুক্তি ইহার! 

মানে। তভগ শনুমান এবং জাব যাহা চার্ববংক মানে না তাহা বৌদ্ধ মানিয়া খাকে। 



৪৩২ সত্যার্থ প্রকাশ । 

দেশনা লোকনাথানাৎ সত্বাশয়বশান্বগাঃ । 
ভিছ্যন্তে বুধ! লোকে উপায়েরবহুভিঃ কিল ॥ ১॥ 
গভীরোত্তানভেদেন ক্কচিচ্চো ভয়লক্ষণঃ । 
ভিন্না হি দেশনা ভিন্ন! শূন্যতায় লক্ষণ ॥ ২ ॥ 
স্বদেশায়তনপুজা শ্রেরস্করীতি কৌদ্ধা মন্যান্তে । 
অর্থান্বপার্জ্য বহুশে। দ্বাদশায়তনানি বৈ। 
পরিতঃ পুজনীয়ানি কিমন্যৈরিহ পুজিতৈঃ ॥ ৩। 
জ্ঞানেক্দিয়াণি পর্চেব তথা কর্মেক্দ্িয়াণি চ। 
মনো! বুদ্ধিরিতি প্রোক্তৎ দ্বাদশায়তনৎ বুধৈ ॥ ৪ ॥ 

অর্থাৎ জ্ঞানী, বিরক্ত, জীবম্মুক্ত এবং লোকনাথ বুদ্ধ আদি তীর্ঘস্করদিগের পদার্থ 
স্বরূপ জ্ঞাপক ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উপদেেশক, অনেক প্রকার ভেদ এবং বহুবিধ উপায় 

দ্বার যদ্িষয় কথিত হইয়াছে তাহা মানিতে হইবে ॥ ১ ॥ গম্ভীর প্রসিদ্ধ ভেদানুসারে 

কোন কোন স্থলে গুপ্ত এবং কোন কোন স্থলে প্রকট এক্প ভিন্ন ভিন্ন গুরুদিগের উপ- 

দেশ, যাহা পুর্বে শুন্য লক্ষণযুক্ত কথিত হইয়াছে, তাহা মানিতে হইবে ॥ ২ ॥ যে 
দ্বাদশায়তন পূজা] আছে তাহাই মোক্ষপ্রদ। এই পুজারজন্য বহু পরিমাণে ভ্রব্যা্ি 
পদার্থ প্রাপূু হইয়! দ্বাদশায়তন ম্র্থাৎ দ্বাদশ প্রকারের স্থানবিশেষ রচন। করিয়া! সর্বব 

প্রকারে পুজ। করিতে হইবে । অন্যের পুজা করিবার কি প্রয়োক্ধন 2 ॥ ৩॥ ইহাদদিগ্রের 

দ্বাদশারতন পূজা এইরূপ :_-পঞ্চজ্নেক্দ্িয় অর্থাৎ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহবা! এবং 

নাসিকা ; ও পাঁচ কর্টেক্দ্িয় অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ এই দশ ইন্দ্রিয় 
এবং মন ও বুদ্ধি ইহাদিগেরই সৎকার করিতে হইবে অর্থাৎ ইহাদিগকে আনন্দে প্রবৃত্ত 

র'খিতে হইবে- ইত্যাদি বৌদ্ধপ্রিগের মত ॥ ৪ ॥ ( উত্তর ) যদি সমস্ত সংসার ছুঃখব্নপই 
হয়, তবে কোন জীবের প্রবৃত্তি হওয়া উচিত নহে । কিন্তু সংসারে জীবদিগের প্রবৃত্তি 

প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। স্ৃতরাং সমস্ত সংসার ছুঃখরূপ নহে, পরস্ত ইহাতে স্থখ এবং দুঃখ 
দুইই আছে। বৌদ্ধগণ যখন এইরূপই সিঙ্ধান্ত মানে তখন পান ও ভোজন করিয়। এবং 

পথ্য ও ওধধার্দি সেবন করিয়া শরীর রক্ষার্থ প্রবৃত্ত হইয়। কেন স্তবখ মনে করে? যদি 

বলে যে আমরা প্রবৃন্ত হই বটে কিন্তু উহাতে ছুঃখই কেবল মনে করি, তাহ হইলে সে 

কথ। সঙ্গত হয় না। কারণ জীব সখ মনে করিয়! প্রবৃত্ত এবং ছুংখ মনে করিয়া নিবৃত্ত 

হুয়। সংসারে ধর্মমক্রিয়া, বিষ্া এবং সণসঙ্গাদি শ্রেষ্ট ব্যবহার সমস্তই সুখকারক। বৌদ্ধ 

ব্যতিরেকে কোনও বিদ্বান ইহাকে দুঃখের লিঙ্গ মনে করিতে পারেন না। যে পাচ 



ছাদশ সমুল্লাস। ৪৩৩ 

স্বন্ধ আছে উহীও সম্যক অসম্পূর্ণ ।- কারণ যদি এই এইরূপ ম্যন্ধ বিচার করিতে হয়, 
তাহা হইলে, প্রত্যেকের অনেক ভেদ হইতে পারে। তীর্থঙ্করদিগকে উপদেশক এবং 

লোকনাথ বলিয়া বিশ্বাস কর! হয় এবং অনাদি ও নাথদিগের নাথ সেই পরমাত্মাকে: 

বিশ্বাম কর! হয় না। তাহ! হইলে উক্ত তার্থঙ্করগণ কাহার নিকট উপদেশ পাইল ? 

যদ্দি কেহ বলে যে উহার! স্বয়ং প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা হইলে সে কথা অসস্তব হয়। কারণ 

ব্যাতিরেকে কার্য্য হইতে পারে না। অথবা উহাদিগের কথানুসারে যদি তদ্রপই হয়, 

তবে, পঠন ও পাঠন, শ্রবণ ও শ্রাবণ এবং জ্ঞানখদিগের সৎসঙ্গানুষ্ঠান বাতিরেকে: 
এক্ষণেও কেন উহাদিগের মধ্যে জ্ঞানী উৎপন্ন হয় না? যখন সেরূপ হয় না তখন. 

এইরূপ কথন সর্ববথা নির্মূল, যুক্তিশুন্য এবং সহিপাত-রোগগ্রস্ত মনুষেঃর প্রলাপের 
তুল্য। বৌদ্ধদিগের যে শুন্রূপ অদৈত উপদেশ মাছে তদ্ধিষয়ে, বলা যাইতে পারে 
যে, বিদ্ধমান বস্তু কখন শুম্যরূপ হইতে পারে না। অবশ্)ট সমস্তই সুক্ষ কারণরূপ 

হইয়া যায় সুতরাং, একথাও ভ্রমরূপ। যদি দ্রবাসমৃভ উপার্জন করতঃ পুর্বেবান্ত 
দ্বাদশাযতন পূজাকে মোক্ষপাধন মনে করিতে যায় তবে, দশ প্রাণ এবং একার 

জীবাত্মার কেন পুজা! কর! হয় না? যদি ইন্দ্রিয় এবং অন্ত্রঃকরণের পুজাই মোক্ষ প্রদ হইল 
তাহা হইলে, এই সকল বৌদ্ধ এবং বিষয়ী লোকদ্দিগের মধ্যে আর কি গুভেদ্দ রহিল 
যদি উহা হইতেই বৌদ্ধগণ রক্ষা না পাইল তাহা হইলে মুক্তিই বা কোথায় রহিল ? 
এরূপ হইলে মুক্তির প্রয়োজন কি? ইহারা এতদুর নিজদিগের অবিস্তার উন্নতি 
করিয়াছে যে, ইহাদিগের সাদৃশ্ট অন্যের সহিত ঘটিতে পারে না। ইহাতে এইরূপ 
নিশ্চয় হয় যে ইহাদিগের বেদ এবং ঈশ্বরের সহিত বিরোধ করিবারই ফল প্রাপ্তি, 

হইয়াছে । প্রথমে ইহারা সংসারকে কেবল ছুঃখরূপ ভাবনা করিল, আবার তন্মধ্যে দ্বাদশ. 

য়তন পুজার সুচনা করিল । ইহাদিগের দ্বাদশায়তন পুজ1 কি সাংসারিক পদার্থের বচিঃস্থি ত 

যে উহা মুক্তপ্রদ হইতে পারিবে ? ভাবিয়া দেখ যদি কেহ যে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রতু 

অন্বেষণে প্রবুত্ত হয় তবে, কি তাহার সে অস্বে্টব্যের প্রাপ্তি হইতে পারে ? বেদ এবং ঈশ্বর 

না মানাতেই ইহাদিগের লীল! এইরূপ হইয়াছে । এক্ষণেও ইহার! যদি ইচ্ছ। করে তবে, 
বেদ এবং ঈশ্বরের আশ্রয় লইয়! আপনাদিগের জন্ম সফল করুক। বিবেকবিলাস গ্রন্থে 

বৌদ্ধদিগের মত এইরূপ লিখিত আঙ্চে £- 

বৌদ্ধানাৎ স্ুগতো৷ দেবো বিশ্বৎ চ ক্ষণভভ্কুরম | 
আর্ধাসত্বাখ্য়াদতৃচতুষ্টয়মিদং ক্রুমাঁৎ ॥ ১॥ 
ংখমায়তনৎ চৈৰ ততঃ সমুদয়ো মতঃ ৷ 

মাগশ্চেত্যন্ত চ ব্যাখ্যা ক্রমেণ শ্রয়তামতঃ ॥ ২॥ 
৫৫ 
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দুঃখসংসারিণস্কন্ধাস্তে চ পঞ্চ প্রকীন্তিতাঃ ॥ 
বিজ্ঞানৎ বেদনাসংজ্ঞা সংস্কারে! রূপমেব চ ॥ ৩॥ 
পঞ্চেক্ত্িয়াণি শব্দা বা বিষয়াঃ পঞ্চ মানসম.। 
ধর্মায়তনমেতানি দাদশায়তনানি তু ॥ ৪॥ 
রাগাদীনাং গণো যঃ স্যাৎ সমুদেতি নৃণাৎ হৃদি। 
আত্মাত্বীয়ম্বভাবাখ্যঃ স স্তাৎ সমুদয়ঃ পুনঃ ॥ ৫॥ 
ক্ষণিকাঃ সর্বসংক্ধার৷ ইতি যা বাসনা স্থির! | 
স মার্গ ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স চ মোক্ষাইভিধীয়তে ॥ ৬ ॥ 
প্রত্যঙ্ষান্মানং চ প্রমাণং দ্বিতয়ৎ তথা । 
চতুঃপ্রস্থানিকা বৌদ্ধাঃ খ্যাতা৷ বৈভাষিকাদয় ॥ ৭ ॥ 
অথে? জ্ঞানান্বিতো৷ বৈভাষিকেণ বনু মন্যতে । 
সেত্রান্তিকেন প্রত্যক্ষগ্রান্যোইথ্থে। ন বহিম তিঃ ॥ ৮ ॥ 
আকারসহিতা বুদ্ধিধোগাচারম্ত সম্মতা । 
কেবলাং সংবিদাৎ স্বস্থাৎ মন্যন্তে মধ্যমাঃ পুনঃ ॥ ৯॥ 
রাগাদিজ্ঞান সন্তান বাঁসনাচ্ছেদ সম্ভব । 
চতুর্ণামপি বৌদ্ধানাং মুক্তিরেষা প্রকীর্তিতা ॥ ১০। 
কত্তিঃ কুমগ্ডলুর্মে ্যৎ চীরৎ পুর্বাহ্তভোজনম্। 
ংঘো রক্তান্বরত্বংচ শিশ্রিয়ে বৌদ্ধভিক্ষুভিঃ ॥ ১১॥ 

'বৌদ্ধদিগের পুজনীয় ভগবান সুগতদেব বুদ্ধ, ক্ষণতঙ্গুর জগত, আর্য্য পুরুষ ও আর্য স্ত্রী 

এবং তত্ব সকলের আখ্যা ও সংজ্জা'দ প্রদিদ্ধি এই চারি তন্ব বৌদ্ধদ্দিগের মস্তব্য পদার্থ ॥১1 
এই বিশ্বকে দুঃখের গৃহ জানিলে তদনস্তর সমুদয় অর্থাৎ উন্নতি হইয়া থাকে । ক্রমশঃ 

ইহার ব্যখ্যা শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ সংসারে ছুঃখই আছে এবং যে পঞ্চ স্বন্ধ পূর্বেব কথিত 
হইয়াছে তৎ্ুসমুদয় জানিবে ॥৩॥ পঞ্চ ভ্ঞানেন্দ্রিয উহাদিগের শব্দাদি পঞ্চ বিষয় 

এবং নন ও বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও ধশ্মের স্থান এই দ্বাদশ আছে ॥ ৪ ॥ মনুষ্যদিগের 

হাদয়ে যে রাগ দ্বেষাদি সমূহের উৎপস্তি হয় তৎসমুদয়, আত্মা, ও আত্মার সন্বন্ধায় 

এবং স্বভাব, ইহাই আখ্যা এবং ইহা হইতে পুনরায় সমস্ত উৎপন্ন হয় ॥ ৫॥ সমস্ত সংস্কার 
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ক্ষণিক। বাসন! স্থির হওয়াই বৌদ্ধদিগের মার্গ এবং উক্ত শূন্য তন্ব শূন্যরূপ হইয়া! 
যাওয়াই মোক্ষ ॥ ৬॥ বৌদ্ধগণ প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই ছুইমাত্র প্রমাণ ব্বীকার করে ॥ 

ইহাদদিগের মধ্যে চারি প্রকার ভেদ আছে যথা ₹__বৈভাধিক, সৌত্রান্তিক, বোগাচার 

এবং মাধ্যমিক ॥ ৭ ॥ ইহার্দিগের মধো বৈভাধিকেরা জ্ঞানবিষয়ীভূত অর্থকে বিমান 

বলিয়া স্বীকার করে, কারণ সিদ্ধপুরুষের! যাহা জ্ানবিষয়ীভূত নহে তাহা, বিশ্বাস করিতে, 

পারেন না। দৌত্রান্তিকেরা আস্তরিক পদার্থের প্রত্যক্ষতা মানে, বাহ্য পদার্থের 

নহে ॥ ৮ ॥ যোগাচারীগণ আকার সহিত ও বিজ্জানযুক্ত বুদ্ধি স্বীকার করে | মাধ্যমিক- 
গণ আত্মায় পদার্থ সকলের জ্ঞান মাত্র স্বীকার করে এবং পদার্থ ্বীকার করে না ॥৯॥ 

এই চারি প্রকার বৌদ্ধই রাগাদি জ্ঞান প্রবাহের বাঁসন| নাণ হইতে যুক্তি উৎপন্গ হয় এই- 

রূপ মানিয়। থাকে ॥ ১০ ॥ মৃগাদি চন্ম, কমগুলু, মুণ্ডিত মুণ্ড, বহ্ধল বস্ত্র, এবং রক্ত বজ্র 

ইহা, বৌদ্ধ সাধুদিগের বেশ এবং উহারা পূর্ববাহ্ছে অর্থাৎ ৯ ঘটিকার পূর্বে ভোজন করে 
ও একক থাকে না ॥১১॥ ইহার উওরে বক্তব্য এই যে, ধদি বৌদ্ধদিগের সুগত বুদ্ধদেবই, 

হন তবে, তাহার গুরু কে ছিল? যদি বিশ্ব ্ষণভঙ্গুর হয় তবে, চিরদৃষ্ট পদার্থ সম্বন্ধে 

“তাহা এইরূপ” এবন্বিধ স্মরণ হওয়া উচিত নহে। ক্ষণতঙ্গ হইলে উহা! পদার্থ ই 

থাকে ন। অতএব কাহার স্মরণ হইবে ? ॥১॥ বৌদ্ধদিগের যদি ক্ষণভঙ্গবাদ মার্গ হইল 

তবে, ইহাদিগের মোক্ষ ও ক্ষণভঙ্গ হইল । যদি জ্ঞানযুক্তঅর্থ দ্রব্য হইল তবে, জড় 

দ্রবযও জ্ঞানযুক্ত হইবে এবং তাহ! হইলে উহার কাহার উপর চালনাদি ক্রিয়৷ করে £ 

দেখ, যাহ! বাহিরে দুষ্ট হয় তাহা, কিরূপে মিথ্যা হইতে পারে ৮৪ যদি আকাশের 

সহিত খাকে তাহা হইলেও দৃশ্য হওয়া আবশ্টুক | যদ্দি কেবল জ্ঞানই হৃদয় মধ্যে আত্মস্থ 

হয় এবং বাহ পদার্থের কেবল জ্ঞানই মানা যায় তাহা হইলে, গ্েয় পদার্থ ব্যতিরেকে 

জ্ঞান হইতেই পারে না । যদি বাসনাচ্ছেদই মুক্তি হয় তবে, স্বুপ্তির অবস্থাকেও মুক্তি 

মানিতে হয়। এরূপ মানা বিগ্তাবিরুদ্ধ হেতু সর্ববথা তিরক্ষরণীয়। এই সকল 

বিবরণ দ্বার সংক্ষেপতঃ বৌদ্ধমতস্থ দিগের বিষয় প্রদর্শিত হইল । বুদ্ধিমান্ ও বিচারশীল 

পুরুষ সকল ইহা! অবলোকন করিলেই জানিতে পারিবেন যে, ইহাঁদিগের বিদ্ত। এবং 

মত কিরূপ? এই সকল মত জ্ঞেনগণও মানিয়া থাকে । 

অতঃপর জৈন মত বর্ণন হইবে 7 
প্রকরণরতুাকর ১ম ভাগ ও নয়চক্রদারে নিষ্্রলখিত বিষয় লিখিত আছে £-_ 

বৌগ্গগণ সময়ে সময়ে নূতন নূতন ভাববেশিষ্ট (১) আকাশ, (২) কাল (৩) জীব 

এখং (৪) পুৃগল এই চারি ত্রব্য মানিয়া৷ থাকে এবং জৈনগণ ধশ্মাস্তিকায় অধ্মান্তি- 

কায়, আকাশান্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, জীবাস্তিকায় এবং কাল এই ছয় দ্রব্য মানিয়। 

থাকে। ইহার মধ্যে কালকে আস্তিকায় বলিয়। স্বীকার করে না! পরস্ত, এইরূপ বলে: 
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যে কাল উপচারতঃ দ্রব্য হয় বটে কিন্তু, বাস্তবিক তাহা! নহে । উহাদিগের মধ্যে 

“ধন্মান্তিকায়”-শ্গতিপরিণামী ভাব বশতঃ পরিণাম প্রাপ্ত জীব এবং পুদ্গল, ইহাদিগের 

গতি সমীপ হইতে স্তস্তন কারবার হেতুকে ধশ্মান্তিকায় কহে এবং উহা অসংখ্য প্রদেশ 
পরিমাণ এবং লোক মধ্যে ব্যাপক । দ্বিতীয় “অধন্মাস্তিকায়” ইহা স্থিরতা বশতঃ 

পরিণামী জীব এবং পুর্গলের স্থিতি নিমিন্ত আশ্রয়ের হেহু । তৃতীয় “আকা শাস্তিকায়” 
উহার সম্বন্ধে বলে যে উহা সকল দ্রব্যের আধার এবং উহাতে অবগাহন প্রবেশ ও 

নির্গমাদি ক্রিয়ামুষ্ঠায়ী জীব এবং উহা পুদৃগলদিগের অবগাছনের হেতৃভূভ ও সর্বব্যাপী । 
চতুর্থ “পুদ্গলাস্তিকায়” অর্থাৎ যাহ! কারণরূপ সুন্ষম, নিত্য, একরস, বর্ণ গন্ধ, স্পশ, 
এবং কাধ্যের লিঙ্গপূরণের ও দ্রবীভূত হইবার স্বভাববিশিষ্ট হইয়া! থাকে। পঞ্চম 
“জীবান্তিকায়” অর্থাৎ যাহা চেতনালক্ষণ, জ্ঞান ও দর্শনের উপযুক্ত, অনস্ত পর্য্যায়ক্রমে 

পরিণামী হইবার যোগ্য এবং কর্তা ও ভোক্তা হইয়া থাকে । ষষ্ট “কাল” যাহা, 
পূর্বেবা্ত পঞ্চাস্তিকায়ের পরত্ব ও অপরত্ব; এবং নবীনত| ও প্রাচীনতার চিহ্ুরূপে 

প্রসিদ্ধ এবং বর্তমানরূপ পর্য্যয়যুক্ত তাহাকেই, “কাল” কহা! যায়। ( সমীক্ষক ) বৌদ্ধ 

গণ যে চারি দ্রব্য সময়ে সময়ে নৃতন নৃতন বলিয়। মনে করে তাহা মিথ্যা। কারণ 

আকাশ, কাল, জীব এব* পরমাণু, নৃতন অথব! পুরাতন কখন হইতে পারে না । কারণ 

ইহারা অনাদি এবং কারণরূপ বশতঃ অবিনাশী হওয়াতে উহাতে আর নৃতনত্ব অথব! 
পুরাতনত্ব ঘটিতে পারে না। জৈনদিগের ও বিশ্বাস সঙ্গত নহে কারণ, ধর্ম্মাধর্্ম 
ভ্রব্য নহে পরম্থ, উহার) গুণ। এই উভয় জীবাস্তিকায় মধ্যে গাসিতে পারিত স্থৃতরাং 

আকাশ, পরমাণু, জীব এবং কাল মানিলেই সঙ্গত হইত। বৈশেধিকগণ যে নব দ্রব্য 
স্বীকার করেন তাহাই সঙ্গত। কারণ পৃথিব্যাদি পঞ্চ তত্ব, কাল, দিক্, আত্মা এবং 

মন এই নয় পদার্থই নিশ্চিত আছে। এক জীবকে চেতন মানিয়া, ঈশ্বরকে 
বিশ্বাস না কর! জৈন এবং বৌদ্ধদিগের মিথ্যা পক্ষপাতের কথা। 

বৌদ্ধ এবং জৈনগণ যে সগুভঙ্গী এবং স্যাদ্ধাদ মানিয়! থাকে তাহ! এইরূপ £-- 
“সন্ ঘটঃ” ইহাকে প্রথম ভঙ্গ কহে, কারণ ঘট আপনার বিদ্ামানত! যুক্ত অর্থাৎ ঘট 
মাছে ইসা দ্বার!, অভাবের বিরোধ করা হইল । হ্িতীয় ভঙ্গ “অসন্ ঘটঃ” ঘট নাই। 

প্রথম ঘটের ভাপানুনারে এই ঘটের আপগাব দ্বিতীয় ভঙ্গ হইল। তৃতীয় ভঙ্গ 
যেরূপ “সশ্দন্ ঘট£” অথণীৎ ঘট বটে কিন্তু পট নহে ইহা, পূর্বেবাক্ত উত্তয় হইতে 

পৃথক্রূপ হুইল । চত্ুথ ভঙ্গ “ঘটোহুঘটঃ* যেমন “অঘটঃ পট”, দ্বিতীয় ঘটের অভাব 
“াপনার উপর থাকাছে ঘটকে অবট ব্ল।বার। এক সময়ে উহার দুই সংজঞ্ক-হয় 

আর্ধাৎ ঘট এবং শঘউও হইনা থাকে। পঞ্চম ভঙ্গ__যেমন ঘট, পট, কহিবার অধোগা, 

অর্থাৎ উহাতে ঘটগ্ব বক্তা এবং পটন্ব অব্তন্য। যঠ ভঙ্গ যেমন যে ঘট নাই ভাহ। 
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বলিবার যোগ্যও নহে ; এবং যে ঘট আছে তাহাই আছে এবং তাহা বলিবার যোগাও 

হইয়া থাকে । সপ্তম ভঙ্গ এইরূপ, যেমন যাহা বলিবার ইষ্ট বটে পরস্ত, তাহা নাই 

এবং বলিবার যোগ্যও ঘটিতে পারে না। এইরূপ-_ 

স্ঞাদ্তি জীবোহয়ং প্রথমো ভঙ্গ3 ॥ ১॥ 
স্যান্নান্তি জীবে দ্বিতীয়ো ভঙ্গঃ ॥ ২॥ 
স্যাদবক্তব্যে। জীবস্তুতীয়ে৷ ভ্গঃ ॥ ৩॥ 
স্যাদস্তি নান্তি নাস্তিরপো জীবশ্চতুর্থো ভঙ্গং ॥ ৪॥ 
স্যাঁদস্তি অবক্তব্যে। জীবঃ পঞ্চমো ভজঃ ॥ ৫ ॥ 
স্যান্নাস্তি অবক্তব্যো জীবঃ ষষ্ঠো ভজঃ ॥ ৩ ॥ 
স্যাদস্তি নাস্তি অবক্তব্যে। জীব ইতি সগ্ডমে৷ ভঙ্গ 1৭। 

অর্থাৎ জীব আছে এইরূপ কথন হইলে জীবে জীবের বিরোধী জড় পদার্থের 

অভাবরূপ প্রথম ভঙ্গ বলা যায়। দ্বিতীয় ভঙ্গ এইরূপ যে, জ্রীব জড়ে নাই এইরূপ 

কুথনও হইয়া থাকেন এবং ইহাকে দ্বিতীয় ভঙ্গ কহে। জীব আছে.পরম্থু, বলিবার 

যোগ্য নহে, ইহাকে তৃতীয় ভঙ্গ কুহে। জীব খন শরীর ধারণ করে তখন, প্রসিদ্ধ 

এবং যখন শরীর হইতে পৃথক হয় তখন, অ প্রসিদ্ধ থাকে এইনপ, কথন হইলে তাহাকে 

চতুর্থভঙ্গ কহিয়া থাকে | জীব আছে পরস্ত, কগনের যোগা নহে এইরূপ, কথন হইলে 

ভাহাকে পঞ্চম ভঙ্গ কছে। জীব প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা কথনে আইসে না বলিয়া চক্ষুর 

প্রত্যক্ষ নহে, এই ব্যবহারকে ষষ্ট ভঙ্গ কহে । এককীলে চশবের অনুমান দ্বার! হওয়।, 

অদৃশ্বমান বলিয়া না হওয়া এবং একরূপ না থাকা পরস্ প্রতিক্ষণে পরিণামপ্রাপ্ত 

হওয়া অর্থাৎ “মস্তি” ও “নান্তি” এরূপ হইবে না এবং “নাস্তি” ও “মস্তি” এবপ ব্যব- 

হারও না হওয়াকে, সঞ্ুম ভগ কহে। 

এইরূপ নিত্যত্ব সপ্তভঙ্গী এবং অনিত্যত্য সপ্তভঙগী হইয়। থাকে । সামান্য ধশ্ম, 

বশেষ ধর্ম, গুণ এবং পর্যায়েরও প্রত্যেক বস্তুতে সপ্তভঙ্গী হইয়া থাকে। এইরূপে 

স্রব্য, গুণ, স্বভাব এবং পর্যায় সকল অনন্ত হওয়াতে সপ্তভঙ্গী ও অনন্ত হইয়া থাকে । 

ইহাকে বৌদ্ধ ও জৈনদিগের স্তাদ্বান এবং সপ্তভঙ্গীর ন্যায় বলা যায়। ( সমীক্ষক) 

এক অন্যোন্যাত'ব সূচিত সাধশ্ম এবং বৈধশ্ম্য মধোই এই সকল কথ! চরিতার্থ 

হইতে পারে। এই সরল প্রকরণ ত্যাগ করিয়া দুরূহ বাকাজাল র০না করা কেবল 

অআজ্জানীদিগকে ভ্রান্ত করবার নিমিত্ত হইয়। থাকে! দেখ, জীবের অজাবে এবং 

অজশীবের জীবে অভাব থাকে । যেমন জাৰ এবং ড় বর্তমান বলিয়া সাধন্ম্য মাছে 
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এবংঃ এক চেতন ও অপর জড় বলিয়া উভয়ের বৈধর্্্য আছে অর্থাৎ; 
চেতনত্ব ( অস্তি) আছে এবং জড়ত্ব (নাস্তি) নাই। এইবপ জড়ে জড়ত্ব মাছে এবং 

চেতনত্ব নাই। এইরূপ গুণ, কণ্ম ও ম্বভাবের সমান ধণ্দন এবং বিরুদ্ধ ধর্মের বিচার 
করিলেই ইহাদিগের সমস্ত সপ্তভঙ্গী এবং স্ঠাদ্বাদ যখন স্থুগমভাবে বোধ হয় তখন, 
এতদূর প্রাপঞ্চ বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন কি? এ বিষয়ে বৌদ্ধ এবং জৈনদিগের 
এক মত। মল্ল পরিমাণে পৃ €. পৃথক. হওয়াতে ভিন্নভাবও হইয়। যায়। 

ইহার পর কেবল জৈন মত বিষয় লিখিত হইতেছে £__ 

চিদচিদ্ দে পরে তত্বে বিবেকন্তদ্বিবেচনম_। 
উপাদেয়মুপাদেয়ৎ হেয়ং হেয়ং চ কুর্ঘতঃ ॥ ১॥ 
হেয়ং হি কর্তরাগার্দি তৎ কার্যামবিবেকিনঃ। 
উপাদেয়ৎ পরৎ জ্যোতিরূপযোগৈকলক্ষণম_॥ ২ ॥ 

জৈনগণ “চি* এবং “অচিৎ” অর্থাৎ চেঙন এবং জড় এই ছুই পরতন্ব স্বীকার 
করে। এই উভয়ের বিবেচনার নাম বিবেক । যাহ! ঘাহা গ্রহণের যোগ্য তত্বৎকে 

গ্রহণ এবং যাহ। যাহা ত্যাগের যোগ তত্তৎ ত্যাগকর্তীকে বিবেকী কথিত হয় ॥ ১॥ 

জগতের কর্ত। ও রাগাদি এবং ঈশ্বর জগৎ নিশ্মাণ করিয়াছেন এই অবিবেকীর মত ত্যাগ 

করা এবং যোগ দ্বারা লক্ষিত পরমজ্োতিঃম্থরূপ জীবের গ্রহণ করাই উত্তম ॥ ২॥ 

অর্থাৎ জীব ব্যতিরেকে দ্বিতায় চেতনতন্ব ঈশ্বরকে ইহারা মানে না। জৈন ও বৌকগণ 

বিশ্বাস করে যে, অনাদিসিদ্ধ ঈশ্বর নাই । এ বিষয়ে রাজ। শিবপ্রসাদ মহোদয় ইতিহাস- 
তিমিরনাশক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, প্রথম জেন ও দ্বিতীয় বৌদ্ধ এই ছুই নামই 
পর্য্যায়বাটী শব্দ পরন্তু, বৌদ্ধদিগের মধ্যে বামমাগরণ ও মগ্তমাংসাহারী বৌদ্ধ থাকায় 

এৰং উহাদিগের সহিত জৈনদিগের বরোধ আছে । পরস্ত যিনি মহাবীর এবং গৌতম- 
গণধর ছিলেন বৌদ্ধপণ, তাহার নাম বুদ্ধ রাখিয়াছিল এবং জৈনগণ গণধর ও.জিনবর 

রাখিয়। ছিল। ইহার মধ্যে জিনের পরম্পরাই জৈতমত ।”» উক্ত রাজা শিবপ্রসাদ 

মহোদয় তাহার “ইতি হাস-তিমিরন শক” গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন যে, স্বামী 

শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে জিনের ভূতপুর্বব কুল এক সহস্র বদর পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠার সহিত 
কালাতিপাত করিয়াছিল ; এবং সমস্ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ও জৈনমত বিস্তৃত ছিল, 

ইহার উপর তাহার টিপ্লনী এইনূপ £---«বৌদ্ধ বলাতে আমার স্মাস্থা এই মতে 

আছে । এই মহ মহাবীর গণধর গৌতম ম্বামীর সময় হইতে “স্করস্থামীর সময় পর্য্যস্ত 

বেদব্রিদ্ধ হইয়! সমস্ত ভারতবর্ষে বিস্তৃত ছিল এবং এই মত (পূর্বেব) অশোক মা'নতেন 

এবং সম্প্রতি মহারাজ মানিয়াছেন। জনগণ কোনরূপই ইহার বাহিরে যাইতে 
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পারে না। জিন যাহা হইতে জৈন শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং বুদ্ধ যাহ! হইতে বৌদ্ধ 

শব্ধ নিষ্পন্ হইয়াছে এই দুইই, পর্যায়বাচী শব্দ এবং কোষেএই দুই শবের এক 

অর্থ লিখত আছে ও গৌতমকেস্হারা উভয়ে মানিরা থাকেন । বর্ণা, দীপবংশ ইত্যাদি 

পুরাতন বৌন্ধগ্রন্থে শাক্যমুনি গৌতমবুদ্ধকে অকশর ও মহাবীর নামে লিখিত 

হইয়াছে । তীহার সময়ে তাহার একই মত ছিল। আমি জৈন না লিখিয়! 

গৌতমের মতাবলম্বীদিগকে যে বৌদ্ধ লিখিয়াছি তাহার কেবল এইমাত্র প্রয়োজন 

যে, ভিন্ন দেশবামী গণও উহাদ্িগকে বৌদ্ধ নামেই লিখিয়াছেন” । অমরকোবেও এইক্ধপ 

লিখিত আছে £-- 

সর্বক্ঃ সুগতে' বুদ্ধে ধর্মরাজস্তথাণীতঃ। 
সমন্তভদ্ৌ৷ ভগঘান্মারজিলোৌকজিজ্জিনং ॥ ১॥ 

ষড়ভিজ্ঞে৷ দশবলোহদ্বয়বাদী বিনায়কঃ | 
মুনীন্দঃ শ্রীঘনঃ শাস্ত মুনিঃ শাক্যমুনিস্ত যঃ॥ ২। 

স শাকাসিংহঃ সর্বার্থঃসিদ্ধশে শীব্োদনিশ্চ সঃ। 

গৌঁতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীনুতশ্চ সঃ ॥ ৩ ॥ 
অমরকোষ কাঃ ১-বর্গ-১ শ্লোক ৮১০ 

এক্ষণে দেখ যে বুদ্ধ ও জিন এবং বৌদ্ধও জৈন এক জনেরই নাম কি না? অমরসিংহও 

কি, বুদ্ধ ও জিন এইরূপ এক লিখিয়া ভ্রম করিয়াছেন ? জৈন অবিদ্বান হইলে সে 

আপনাকেও বুঝে না এবং অপরকেও বুঝিতে পারে না কিন্তু, কেবল অ্রমবশতঃ প্রলা- 

পৌক্তি করিয়। থাকে । পরম্থ জৈনদিগের মধ্যে যিনি বিদ্বান্ তিনি বুঝিবেন যে, “বুদ্ধ 

ও দজিন” এবং «বৌদ্ধ ও “জৈন” ইহা পধ্যায়বাচী শব্দ, তদ্ধিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

জৈনগণ বলে ষে জীবই পরমেশর হইয়া যায়। ইহারা আপনাদিগের তীর্ঘস্করদিগকে ই 

কেবলী মুক্তি প্রাপ্ত ও পরমেশ্বর মনে করে এবং অনাদ্ধি পরমেশ্বর কেহ নাই এইরূপ 

বিশ্বাস করে । সর্ধবজ্, বীতরাগ, অর্থন্, কেবলী, তীরথস্কত এবং জিন,নান্তিকদিগের দেবতার 

এই ছয় নাম আছে। চন্দ্রসূরিকৃত “আপ্তনিশ্চয়ালঙ্কার” গ্রন্থে আদি দেবের স্বরূপ 

লিখিয়াছেন £- 

সর্বজ্ঞ বীতরাগাদিদোষ স্ত্লোক্যপুজিতঃ 
যথাস্থিতার্থবাদী » দেবোইহ্ন্ পরমেশ্বর ১ 

“তীহাতিতে”” ও এইরূপ লিখিয়াছেন £ 
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সর্বজ্ঞে। দৃশ্ঠযতে তাবশ্নেদানীমন্মদাদিভিঃ 
দৃষ্টো৷ ন চৈকদেশোহস্তি লিঙ্গৎ বা যোইনুমাপয়েৎ ॥২। 
ন চাগমবিধিঃ কশ্চিন্লিত্যসর্বজ্ঞবোধকঃ | 
ন চ তত্রার্থবাদানাৎ তাৎপর্যামপি কণ্পতে ॥ ৩ ॥ 
ন চান্স প্রধানৈ্তৈস্তদস্তিত্বৎ বিধীয়তে । 
ন চাহ্বাদিতুৎ শকাঃ পূর্বমন্যৈরবোধিতঃ ॥ ৪ ॥ 

ধিনি রাগদি দোধরহিত, ত্রেলক্য মধ্যে পৃজনীয়, যথাৰৎ পদার্থের বক্ত। এবং 
সর্র্বভ্ত অহন ও দেব, তিনিই পরমেশ্বর ॥ ১ ॥ আমর! কোন সময়ে পরমেশ্বরকে দেখিতে 

পাই না এজন্য, কোন সব্বভ্জ ও অনাদি ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ সম্ভব হয় না অতএব 

ইহার অন্ুমানও ঘটিতে পারে না কারণ, একদেশ প্রতাক্ষ ব্যতিরেকে অনুমান হইতে 

পারে না ॥২॥ যখন প্রত্যক্ষ ও অনুমান সম্ভব হয়না তখন, আগম অর্থাৎ নিত), 

অনাদি ও সর্বজ্ঞ পরমাস্ার বোধক শব্দ ও প্রমাণ হইতে প্রারে না। যখন এই তিন 

প্রমাণই ঘটিল না তখন, অর্থবার্দ অথণৎ স্তুতি ব| নিন্দা, পরকৃতি অথাৎ পরকৃত চরিত্র 

বর্ণন এবং পুরাকল্প অর্থাৎ ইতিহাসের তাৎপধ্যও ঘটিতে পারে না ॥৩ ॥ অন্যাথ প্রধান 
অথণত বহুত্রীহি সমাসের তুল্য পরোক্ষ পরমাত্মার সিদ্ধি বিহিত হইতে পারে ন এবং 
ঈশ্বরের উপদেষ্টা্িগের নিকট শ্রবণ ব্যতিরেকে অনুবাদই ঝ| কিরূপে হইতে পারে ? 

॥ ৪ ॥ ইহার প্রত্যাখ্যান অর্থাত খণ্ডন যথ৷ £_-যদ্দি অনাদি ঈশ্বর না থাকেন তবে, “অন্” 
দেবের মাতা ও পিতার্দির শরীরের গঠন কে নিশ্মীণ করিল? সংযোগকর্ত। ব্যতিরেকে 

ষথাযোগ্র্য সর্ধাবয়বসম্পন্ন এবং ষথোচিত কাধা করিবার উপযুক্ত শরীর নিশ্পিত হইতে 
পারে না। যে পদার্থে শরীর নিশ্মিত হয় তাহাঃ জড় হওয়াতে স্বয়ং এইরূপ উত্তম 

রচনাযুক্ত শরীররূপ হইয়া নিশ্মিত হইতে পারে নাঃ কারণ উহাতে যথাযোগ্য 

নিশ্মাণের জ্ঞান নাই । যাহ! রাগাদি দোবযুক্ত হইয়। পশ্চাৎ দোষরহিত হয় তাহ! 

কখন ঈশ্বর হইতে পারে না । যদি নিমিত্ত বশতঃ কেহ রাগাদি হইতে মুক্ত হয় তবে, সেই 

সুজি, নিমিত্তের কার্য্যরূপ হওয়াতে, নিমিত্ত অপস্থত হইলে, মুক্তিও অনিত্য হইবে । 

যাহ! অল্প এবং ল্লজ্ঞ তাহা, কখন সর্ধব্যাপক এবং সর্বভ্ হইতে পারে না কারণ, 

জীবের স্বরূপ একদেণা এবং পরিমিত গুণ কণ্ম ও স্বভাব বিশিষ্ট হইয়া থাকে সুতরাং, 

উহ! সকল বিছ্া। বিষয়ে সব্র্ধ প্রকারে যথাথ বক্ত। হইতে পারে না। অতএব তোমা- 

দিগের তীথস্কর কখন পরমেশ্বর হইতে পারেন না ॥ ১॥ তোমরা! প্রতাক্ষ পদার্থ স্বীকার 

কর এবং অপ্রত্যক্ষ শ্বীকারকর না। যেরূপ কর্ণের দ্বার রূপ এবং চক্ষু ছার শব্দ 
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গ্রহণ হইতে পারে না! তন্রুপ অনাদি পরমাত্মাকে দেখিবার জন্য সাধন শুদ্ধাস্তঃকরণ' 

হওয়া আবশ্টক । বিস্তা' এবং যোগ্নাভ্য।স দ্বার! পবিভ্রাত্ম। পরমাজ্মাকে যোগী প্রত্যক্ষ দর্শন 

করে। যেরূপ পাঠ ব্যতিরেকে বিষ্ভার প্রয়োজন প্রাপ্তি হয় না তন্রপ, যোগাভ্যাস 

এবং বিজ্ঞান ব্যতিরেকে পরমান্থাও দৃষ্টিগোচর হন না। যেরূপ ভূমির রূপাদি গুণ: 
দেখিয়! এবং জানিয়। গুণ সমূহের অব/বহিত সম্বন্ধ দ্বার পৃথিবী প্রত্যক্ষ হয় তত্রপ,, 
স্র্িতে পরমাত্ার রচনার বিশেষরূপ লিঙ্গ দেখিয়। পরমাত্/ প্রত্যক্ষ হন ।, 

পাঁপাচরণেচ্ছার সময় যে ভয়, শঙ্কা এবং লজ্জ! উৎপন্ন হয় তাহা, পরমতআ্মার দিক্ হইতে 

আইসে এবং ইহাতেও পরমাত্বা প্রত্যক্ষ হন। অনুমান ঘট। সন্মদ্ধে কি 

সন্দেহ হইতে পারে? ॥২॥ প্রন্ক্ষ ও অনুমান ঘটাতে আগম প্রমাণও, নিত্য 

অনাদি ও" সর্ববজ্ঞ ঈশ্বরের বোধক হইয়া! থাকে । ম্থতরাং শব্দ প্রমাণও, ঈশ্বর সঙ্গভ. 

হইল। জীব যখন ঠহিন প্রমাণ্র দ্বারা ঈশ্বরকে জ:নিতে পারে, তখন অর্থবাদ অর্থাৎ 

পরমেশ্বরের গুণ সমূহের প্রশংসা! করাও যথার্থ ঘটিত হইতেছে । কারণ যে পছার্থ নিত্য, 
তাহার গুণ, ক্র ও স্বভাবও নিত্য হইয়া থাকে এবং তাহার প্রশংসা করিতে কিছুই 

প্রতিবন্ধক নাই ॥ ৩॥ মনুষ্যদিগের মধ্যে কর্ত! ব্যতিরেকে যেরূপ কোন কাধ্যই হয়. 

ন। তজ্জপ, কর্তা! ব্যতিরেকে এই মহৎ কার্য হওয়াও সর্ববথা অসম্ভব যখন এইরূপ হইল 

তখন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে মূঢ় ব্যক্তিরও সন্দেহ হইতে পারে না; পরমা! বিষয়ে 
উপদেশক দ্িগের নিকট শ্রবণ করিয়া পশ্চা অনুবাদ ক্রিয়াও সরল হইয়! থাকে । 

স্বতরাং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের খণ্ডন কর! প্রভৃতি জৈনদিগের অনুচিত 

ব্যবহার বলিতে হইবে। 

(প্রশ্ন) 
অনাদে রাগমস্তার্থো ন চ সর্বজ্ঞ আদিমান। 
কত্রিমেণ ত্বনতোন স কথৎ প্রতিপাদ্যতে ॥ $। 
অথ তদ্চনেনৈব সর্থজ্ঞোইন্টৈঃ প্রদীয়তে। 
প্রকম্পেত কথং নিদ্ধিরন্যোন্যাশ্রয়য়োস্তয়োঃ ॥ ২॥ 
সর্বজ্ঞোক্ততয়। বাকাৎ সত্যৎ তেন তদস্তিতা । 

কথৎ তদ্ভয়ৎ সিদ্ধেৎ সিদ্ধমূলান্তরাদূতে ॥ ৩ ॥ 
মধ্যকালে সর্ববজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছে এরূপ, শাস্ত্রের অর্থ অনাদি হইতে পারে না। 

কারণ কৃত্রিম অস্য বচন ছারা ট্রিপে তাহার প্রতিপাদন হইতে পারে 2॥ ১৪ বন্দি 

অনাদি পরমেশ্বত্বরে বাকা হইতে পরমেশ্বর সিদ্ধ হয়েন তাহা হইলে, অনাদি ঈশ্বর হইঙে 
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অনাদি শাস্ত্রের সিদ্ধি এবং অনাদি শান্তর হইতে অনাদি ঈশ্বরের সিদ্ধি এইক্প, 

অন্যোন্যাশ্রয় দোষ আইসে ॥ ২॥ কারণ সর্ববজ্জের কথানুসারে বেদবাক্য সত্য এবং 

সেই বেদবাক্য হইতেই ঈশ্বরের সিদ্ধি করিতেছ ইহা, কিরূপে সিদ্ধ হুইতে পারে ? 
উক্ত শাস্ত্রের এবং পরমেশ্বরের সিদ্ধির জন্য তৃতাঁয় কোন প্রমাণ আবশ্খক। যর্দি এরূপ 

মনে কর তাহ! হইলে, অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে ॥৩ ॥ ( উত্তর) আমর! পরমেশ্বর 

এবং তাহার গুণ, কণ্ম ও স্বভাবকে অনাদি বলিয়া মানিয়া থাকি । অনাদ ও নিত্য 

পদার্থে অন্যোন্তাআয় দোষ আসিতে পারে না ।- যেরূপ কাধ্য হইতে কারণ জ্ঞান এবং 

কারণ হইতে কাধ্য বোধ হয় এবং কার্যে কারণম্বভাব ও কারণে কার্ধ্যস্বভাব নিত্য 

তজপ, পরমেশ্বর এবং তাহার অনন্ত বিদ্যাদি গুণ, নিত্য বলিয়া ঈশ্বরপ্রণীত বেদে 

অনবস্থা দোষ াইসে না ॥ ১ ॥২॥৩।॥ তোমর। যে তীর্ঘক্কর দিগকে পরমেশ্বর *মানিয়! 

থাক তাহা, কখন সম্ভব হইতে পারে না কারণ, মাতা ও পিত! ব্যতিরেকে যখন উহা- 

দিগের শরীরই হইত না তখন, আবার উহারা তপশ্চরধ্যা, জ্ঞান এবং যুক্তি কিরূপে 
লাভ করিতে পারিত? এইরূপ সংযোগের অবশ্টই আদি থাকিতে হইবে কারণ, বিয়োগ 

ব্াতিরেকে সংযোগ হইতেই পারে না । অতএব অনাদি স্ষ্থিকর্ত। পরমাজ্ীকে স্বীকার 

কর। দেখ যে যতই কেন সিদ্ধ হউক না কেন তগাপি, সে সম্পূর্ণভাবে শরীরাদির রচন। 

জানিতে পারে না। সিদ্ধজীব সুযুগ্তি দশ! প্রাপ্ত হইলে উহার জ্ঞানও নুন হইয়! 

যায়। এভাদৃশ পরিচ্ছিন্ন সামর্থাযুক্ত এবং একদেশাবস্থায়ীকে ভ্রান্তপূর্ণবৃদ্ধিযুক্ত জৈন 

ব্যতিরেকে অন্ত কেহই ঈশ্বর বলিয়। মনে করিতে পারে না। বদ্দি বল যে উক্ত তীর্থক্কর 

আপনার মাতা ও পিতা হুইতে হইয়াছিল তাহা হইলেও, উহার14:কাহা! হইতে 

এবং তাহাদিগের মাতা ও পিতা কাহ! হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল ?:পুনরায় উহাদিগের 

মাতা ও পিত1 কাহ! হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল ?: অতএব ইহাতে ঠঅনবস্থা দোষ 

আসিয়া পড়িবে । 

(আস্তিক এবং নাস্তিকের সংবাদ )। 
এক্ষণে প্রকরণ রত্বাকরের দ্বিতীয় ভাগস্থ আস্তিক ও নাস্তিকের সংবাদ বিষয়ে 

প্রশ্নোত্তর রূপে লিখিত হইতেছে । প্রধান ২ জৈনগণ নিঙ্গদিগের লপ্মতিক্রমে ইহাকে 

প্রমাণীয় স্বীকার করিয়া বোন্বাই নগরে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । (নাস্তিক ), 

ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কিছুই হয় না। বাহা কিছু হয় তৎসমন্তই? কর্ম হইতে হয়। 

(আস্তিক) যদি সমস্ত কশ্ম্ম হইতে হয় তবে,কর্্ম কোথা! হইতে হইল ? বদি বল যে জীবাদি 

হইতে হয় তবে, জীব যে শ্রোত্রাদি সাধন দ্বারা কর্ণ্ম করে তাহা, কোথা হইতে হইল ? 

বাঁদ বল অনাদী কাল এবং সাব হইতে হয় তাহা হইলে, অনার্দির মোচন হওয়া 

সম্ভব বলিয়া তোমার মতানুসারে মুক্তির অভাব হইয়া পড়িবে যদি বল 
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প্রাগভাবের ন্যায় অনাদদিও অনস্তবিশিষ্ট, তাহ! হইলে, যত্বু ব্যতিরেকে সমস্ত কর্মের 

নিরত্তি হইয়া যাইবে । বদি ঈশ্বর ফলপ্রদাতা ন। হন ভাহ! হইলে, জীব নিজ 

ইচ্ছানুসারে পাপের ছুঃখরূপ ফল কখন ভোগ করিতে পারে না । যেরূপ চোর চৌধ্যাদির 

দণ্তরূপ ফল আপনার ইচ্ছানুসারে ভোগ করে না কিন্তু, রাজ্যব্যবস্থানুসারে ভোগ 

করে, তত্রপ পরমেশ্বর ভোগ করান বলিয়া জীব পাপ ও পুণ্যের ফল ভোগ করে। 
অন্যথা কন্মীসস্কর হইয়া যাইবে এবং অন্যের কম্ম অন্যকে ভোগ করিতে হইবে 

(নাস্তিক) ঈশ্বর অক্রিয়, কারণ কন করিলে কণ্মের ফলভোগও করিতে হইবে ॥ 

অতএব, আমর! যেরপ প্রাপ্ত কেবলা মুরক্তিকে অক্রিয় বলিয়! মানি আপনিও, তন্রপ 

মানুন। ( আস্তিক) ঈশ্বর অক্রিয় নহেন কিন্তু তিনি সক্র্রিয়। যখন তিনি, চেতন, 

তখন কম্পন করিবেন না কেন ? এবং যখন কম্ম করেন তখন সেই কণন্ম হইতে তিনি পৃথক্ 
হইতে পারেন ন।। তোমাদিগের কৃত্রিম, কল্লিত এবং জীব হইতে পরিণত তীথস্কর 

স্বরূপ ঈশ্বর কোন বিথান্ই মানিতে পারেন না। কারণ নিমিত হইতে :ঈশ্বর প্রস্তত 

হইলে উহা। অনিত্য এবং পরাধীন হইয়া পড়িবে । কারণ তাদৃশ ঈশ্বর প্রস্তুত হইবার' 

পূর্বে জীব ছিল এবং পশ্চাৎ কোন নিমিত্ত হইতে ঈশ্বর প্রস্তুত হইয়াছেঃ উহা; 
পুনরায় জীব হইয়া যাইবে এবং আপনার জীবন্ব স্বভাব কখন ত্যাগ করিতে পারিবে 
না। কারণ জীব অনন্তকাল হইতে আছে এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত থাকিবে । এইজন্ 

উক্ত অনাদি এবং স্বতঃসিদ্ধ ঈশ্বর মানা উচিত। দেখ বর্তমান সময়ে জীব যেরূপ 

পাপ ও পুণ্যের অনুষ্ঠান করে এবং সুখ ও দুঃখ তোগ করে, ঈশ্বর কখন তক্জপ হইভে 
পারেন না। ঈশ্বর ক্রিয়াবান্ না হইলে কিরূপে তিন এই জগৎ নিশ্মাণ করিতে 

পারিতেন ? যদি কশ্মকে প্রাগভাবের ম্যায় অনাদি এবং সান্ত মনে কর তাহা হইলে 

কণ্ম সমবাফসন্বন্ধে থাকিতে পারে না। সমবায়সম্বন্ধে না থাকিলে উহা সংযোগজ 

হইয়া অনিত্য হইয়া থাকে । মুক্তির অবস্থায় যদি ক্রিয়! স্বীকার না কর, তবে জিজ্ঞান্ 

যে মুক্ত জীব কি জ্ঞানবিশিষ্ট হয় অথবা হয়না? যদ্দি বলযে জ্ঞানবিশিষ্ট হয় তবে, 

অন্তঃক্রিতাবান্ হইল । মুক্তিতে কি জীব পাষাণের ন্যায় জড় হইয়। যায় ও এক স্থানে 

পতিত থাকে এবং কোন চেষ্টাই করে না? এরূপ হইলে মুক্তি কি হইল? উহা কেবল 

অন্ধকার এবং বন্ধনে পতিত হও'1 মাত্র হইল । (নাস্তিক) ঈশ্বর ব্যাপক নহেন ॥ 

যদি ব্যাপক হইতেন তাহ হইলে সবল বস্তই কেন চেতন হইল ন1? তদ্যতীত ব্রাহ্মণ, 

ক্ষত্রিয়, বৈশ্বা, ও শুপ্রাদির উত্তম, মধ্যম এবং নিকৃষ্ট অবস্থা কেন হইল ? কারণ সকলেই 

ঈশ্বর একরপে ব্যগু হইলে উতকৃষ্টাপকৃ্ট হওয়। উচিত নহে। ( আস্তিক ) ব্যাপ্য 

এবং ব্যাপক এক হয় না; কিন্তু বাপা একদেশী এবং ব্যাপক সর্ববদেশী হইয়। থাকে । 
ঘেরূপ আকাশ সকল পদাথে ব্যাপক এবং পৃথিবী ও ঘট পটাদি সমস্ত ব্যাপ্য ও 
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একদেশী। পৃথিবী এবং আকাশ যেরূপ এক নহে তন্রপ, ঈশ্বর এবং জগ এক নহে। 
“সমস্ত ঘট পটাদিতে যেরূপ আকাশ ব্যাপক এবং ঘট ও পটাদ্দি আকাশ নহে তক্জপ, 

সকল চেতনে পরমেশ্বর আছেন এবং সমস্ত চেতন তিনি নহেন | যেরূপ বিহ্বান্, ও অবিদ্বান্ 
এবং ধাশ্মিক ও অধংম্রিক তুল্য হয় না তজ্রূপ, বিদ্ভাদি সব্গুণ, সত্যভাষণার্দি কণ্মন ও 

স্থশীলতাদি স্বভাবের নুনাধিক্য বশতঃ ব্রাক্ষণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শুদ্র এবং অন্ত্যজ প্রস্ভুতিকে 
প্রধান ও অপ্রধান গণনা কর] হয়। “বর্ণ ব্যবস্থা” চতুর্থ সমুল্লামে লিখিত হইয়াছে, 

সেই স্থলে জ্রষ্টব্য। (নাস্তিক) যদি ঈশ্বরের রচনা হইতে স্ুষ্রি হয় তাহ! হইলে, 
মাতা ও পিতাদির প্রয়োজন কি? ( আস্তিক ) ঈশ্বর এশ্বরী সৃপ্টির কর্তা, জৈবী স্যষ্টির 
এনহে। যে কন্মজীবের কর্তব্য তাহা ঈশ্বর করেন না কিন্তু জীবই করে। ঈশ্বর বৃক্ষ, 

কল, ওষধি, ও অন্নাদ্দি উত্পাদন করিয়াছেন । মনুষা যর্দি উহা! হইতে গ্রহণ করিয়! 

পেষণ অথবা কর্তন করিয়া *পিষ্টক” প্রভৃতি প্রস্তত না করে ভবে কি উহাদিগের 
পরিবর্তে ইশ্বর উক্ত সমস্ত কার্য করিবেন? জীব যদি তাহ। না করে তাহ! হইলে 

তাহাদিগের জীবনও থাকিতে পারে না। অতএব যদি স্গ্িতে জীবদিগের শরীর 

এবং গঠন নির্মাণ করা ঈশ্বরাধীন এবং পশ্চাৎ তাহা হইতে পুজ্রদি উৎপাদন করা 
'কীবের কর্তৃবা কার্য্য হইয়া থাকে । (নাস্তিক) যখন পরমাত্মা শাশ্বত, অনাদি এবং 

চিদানন্দ ও জ্ঞানস্বরপ তখন, তিনি কেন জগৎ প্রপঞ্চে এবং দুঃখে পতিত থাকেন? 

যখন সাধারণ মনুষ্যও আনন্দ ত্যাগ করিয়া ছুঃখ গ্রহণ রূপ কার্য করে ন। তখন, ঈথর 

“কেন তাহা! করিবেন ? ( আস্তিক ) পরমাস্ম। কোন প্রপঞ্চে এবং ছুঃখে পতিত হয়েন 

না এবং আপনার আনন্দকে ত্যাগ করেন না কারণ, প্রপঞ্জে এবং দুঃখে পতিত 

হওয়া একদেশীরই হইতে পারে এবং সর্ববদেশীর হইতে পারে না। যদি মনা, চিদা- 
নন্দ ও জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মা জগৎ নিণ্মাণ না করিবেন তবে, অন্ত কে করিতে পারে ? 

জীবে জগত রচনার শক্তি নাই এবং জড়ে স্বয়ং রচনারও সামর্থ নাই। ইহা! হইতে 

এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে, পরমাত্বাই জগং নির্ীণ করেন এবং সদানন্দে অবস্থান 

করেন। তিনি যেমন পরমাণু সকল হইতে স্প্টি করেন তগ্রাপ, মাতা ও পিতারূপ 
মিমিত্ত কারণ হইতে উত্পপত্তিপ্রবন্ধের নিয়ম তিনিই করিয়াছেন। (নাস্তিক) ঈশ্বর 

মুক্তিরূপ স্ত্খ ত্যাগ করিয়া জগতের স্থপ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় করিবার গে।লযোগে 
কেন পড়িলেন? (শান্তিক) ঈশ্বর সদা মুক্ত বলিয়! সেই সনাতন পবমান্না তোমা- 

দিগের সাধন দ্বার! সিদ্ধ তীগঙ্করদিগের তুল্য একদেশাবস্থায়ী এবং বন্ধপূর্বক মুক্তিযুক্ত 
নহেন । পরমাজ্সা অনন্ত গুণ, কশ্ম এবং ম্বভাবপৃক্ত । তিনি এই পামান্য মাত্র অগ- 

তের নিন্মীণ, পালন এবং প্রলয় করিয়াও বন্ধনে পতিত হরেন না। কারণ বন্ধ এবং 

মোক সাপেক্ষত| হইতে হইয়া থাকে । মুক্ির অপেক্ষায় ঘেজূপ বন্ধ হয় তব্দুপ, বন্ধের 
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অপেক্ষায় মুক্তি হইয়' থাকে । যিনি যখন কখন বন্ধ ছিলেন না তখন, মুক্ত ইহা কিন্ধূপে 
বল! যাইতে পারে? জীব একদেশী হওয়াতেই সর্বদা বন্ধ অথবা মুক্ত হইয়া থাকে। 

তোমাদিগের তীরথস্করদিগের ন্যায় অনন্ত, সর্ধবদেশী ও সর্ববব্যাপক ঈশ্বর কখন বন্ধন 

অথবা নৈমিত্তিক মুক্তির চক্রে পতিত হয়েন না । -এইজন্য পরমাজ্মাকে সদামুক্ত কহা 

যায়। (নান্তিক) সিদ্ধি (মাদক দ্রব্য) সেবন করিলে জীব যেমন স্বয়ংই 

মন্ততা ভোগ করে তক্রপ, কর্মেরও ফলভোগ করে, ইহাতে ঈশ্বরের প্রয়োজন 

নাই। (আস্তিক ) যেরূপ রাজ্াজ্ৰা ব্যতিরেকে দন্থ্য, লম্পট এবং চোর প্রভৃতি 

দুষ্ট মনুষ্য স্বয়ং উদ্বন্ধ হইতে ইচ্ছ। করে না অথবা কারাগৃহে গমন করে না এবং 
গমন করিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু রাজ! তাহার ন্থায়ব্যবস্থানুসারে জীবদিগকে 
স্ব স্ম কর্ধ্মানুসারে বথাযোগা দণ্ড দেন সেইরূপ, কোন জীবই আপনার দুক্ধার্য্যের 
ফলভোগ করিতে ইচ্ছ! করে ন|। সুতরাং পরমাত্বা অবশ্যই ন্যায়াধীশ হইবেন। 
(নাস্তিক) জগতে এক ঈশ্বর নাই; কিন্তু যাবতীয় মুস্তজীব আছে, তাহার! 
সকলেই ঈশ্বর। (আস্তিক) এ কথা সর্ববথ। ব্যর্থ। কারণ যদি কেহ প্রথমে. 

বদ্ধ থাকিয়া পরে মুক্ত হয় তবে, তাহাকে পুনরায় অবশ্যই বন্ধে পতিত হইতে 
হইবে কারণ, সে স্বভাবতঃ সদামুক্ত নহে। তোমাদিগের ২৪ চতুবিংশভি তীর্ঘক্কর 
যেরূপ পুরে বদ্ধ হিল, পরে মুক্ত হইয়া এবং পুনরায় অবশ্যই বন্ধে পতিত হইবে । 
তস্তিন্ন যদি অনেক ঈশ্বর হয়েন তাহ হইলে, জীব সকল অনেক হওয়াতে যেরূপ বিবাগ 
ও কলহ করিয়া বেড়ায় তক্রপ ঈশ্বরসকলও বিবাদ এবং কলহ করিতে থাকিবেন ! 

( নাস্তিক ) হে মুর্খ ! জগতের কর্তা কেহ নাই, পরস্ক জগৎ স্বরংসিদ্ধ। ( আস্তিক) 
ইহা জৈনদিগের কি ভয়ানক ভ্রম |! আচ্ছা, জগতে কর্তা ব্যতিরেকে কোন ক্রিয়া 

এবং ক্রিয়া ব্যতিরেকে কোন কার্ধয হয় এইরূপ কি দৃষ্টিগোচর হয়? একথা এইরূপ 
যেমন গোধুমের ক্ষেত্র হইতে স্বয়ং সিদ্ধ পেষণ এবং পিষ্টক প্রস্তত হইয়া জৈনদিগের 
উদরে প্রবিষ্ট হইতেছে !! কার্পাস স্বয়ং সূত্র, বস্ত্র, জামা, চাদর, ধূতি এবং পাকৃড়ী 
আদি প্রস্তত হইয়| কখন আইসে না। যখন এরূপ হয় ন! তখন, ঈশ্বররূপ কর্তা ব্যতি- 

রেকে এই বিবিধ জগত এবং নানাপ্রার রচনা! বিশেষ কিরূপে নিন্ধ্ত হইতে পারে ? 

যদি হঠবশতং জগতকে স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়। মনে কর তবে, কর্তা ব্যতিরেকে উপযুক্ত 

ংসিদ্ধ বস্গাদি "প্রত্যক্ষ প্রদর্শন কর ? যদ্দি তঙ্রপ সিদ্ধ করিতে না পার তবে, কোন্ 

বুদ্ধিমান তোমাদিগের প্রমাণশূন্ত বাক্য স্বীকার করিবে? (নাস্তিক) ঈশ্বর বিরজ্ত 
অথবা মোহিত? যদি বিরক্ত হয়েন তবে জগতের প্রপঞ্চে কেন পতিত হইয়াছেন ? 

ধর্দি মোহিত হয়েন তবে জগহ নিন্মীশণের সামর্থা তাহাতে হইতে পারে না। (আস্তিক) 

পরমেশ্বরে বৈরাগ্য অথব। মোহ কখন ঘটঠে পারে না। কারণ ধিনি সর্বব্যাপক 
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তিনি কাহাকে ত্যাগ এবং কাহাকে গ্রহণ করিবেন ? ঈশ্বর অপেক্ষা উত্তম এবং তাহার 

অপ্রাপপু কোন পদার্থ নাই সুতরাং, কোন বিষয়ে তাহার মোহও হয় নাই । বৈরাগ্য এবং 
মোহ জীবে ঘটিতে পারে, ঈশ্বরে ঘটে না। (নাস্তিক) যদি ঈশ্বরকে জগতের 
করত! এবং জীবদিগের কর্ম্মফলদাত। বলিয়া মনে কর তাহা হইলে, ঈশ্বর প্রপঞ্জী হইয়া 
দুঃখী হইয়া যাইবেন। (আস্তিক ) আচ্ছা, ধার্মিক ও বিদ্বান্ স্তায়াধীশ সনেকবিধ 

কন্মের কর্ত। এবং প্রাণীদ্দিগের ফলদাতা হইয়াও যখন কর্মে আসক্ত হয়েন না 

এবং প্রপঞ্চীও হয়েন না তখন অনস্ত-সামধ্যবিশিষ্ট পরমেশ্বর কিরূপে প্রপঞ্ধী এবং ছুঃখী 

হইবেন ? অবশ তোমর! আপনাদিগের অজ্ঞানবশতঃ আপনাদিগের ও আপনাদিগের 

তীর্ঘঙ্করদিগের সদৃশ পরমেশ্বরকে মনে করিতেছ। ইহা কেবল হোমাদিগের 
অবিস্ভার লীল!। যদ্দি অবিদ্যাদ্দি দোষ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছ! কর তাহ! হইলে 

বেদাদি সত্যশান্ত্রসমূহের আশ্রয় গ্রহণ কর | কেন ভ্রমে পঠিত হইয়া ক্লেশ পাইতেছে ? 
জৈনগণ জগৎকে যেরূপ মনে করে তক্রপ উহাদিগের সূত্রান্ুসারে এক্ষণে প্রদখিত 

হুইতেছে এবং সংক্ষেপতঃ মৃলার্থ করিয়া! পশ্চাৎ সত্য ও মিথ্যার বিচার ও প্রদর্শিত 
হইতেছে ৫ 

মূল £_সামিঅণাই অপন্তে চ নৃগই সংসার ঘোরকাস্তরে | 
মোহাই কম্মগুরু ঠিই বিবাগ বসম্ুভমই জশীবরে। । 

প্রকরণ রত্বাকরে__২য় ভাগ ষণ্ঠীশতকে রত্বাসারভাগনামক গ্রন্থের সম্যক্ত্ব প্রকাশ 
প্রকরণে গৌতম মন্াবীরের সংবাদ । ৬ অঃ ॥ সূত্র ২॥ 

সংক্ষেপতঃ ইহার উপযোগী অর্থ এই যে, এই সংসার অনাদি এবং অনন্ত । 

ইহার কখন উতুপত্তি হয় নাই এবং কখন বিনাশও হয় না; অর্থাৎ জগৎ কাহারও 

নির্মিত নহে। আস্তিক ও নাস্তিক সংবাদেও এইরূপ আছে, যেমন হে সুট়! 
জগতের কেহ কর্তা নাই, ইহ! কখন নিশ্মিত হয় নাই এবং কখন ইহার নাশ 

হা না। (সমীক্ষক) যাহা সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয় তাহা, কখন অনাদি 

এবং অনস্ত হইতে পারে না। উৎপত্তি এবং বিনাশ হওয়া বাতীত কম্ম থাকে না। 

জগতে যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয় তৎসমস্তই, সংযোগজ এবং উত্তপত্তি ও বিনাশশীল 

দৃষ্ট হয় অতএব ভ্রুগৎ উৎপন্ন এবং বিনাশবিশিষ্ট কেন নহে? এজন্য তোমাদিগের 
তীর্বক্করদিগের সম্যগবোধ ছিল না! বদ্দি তাহাদিগের সম্যগবোধ থাকিত তাহা 

হইলে, এপ অসম্তুন কথা কেন লিখিবেন ? ॥২॥ তোমাদিগের গুরু যেরূপ শোমর! 

শিষাও তজপ। তোমাছিগের কথ শ্ুনিলে কাহারও পদার্থচ্ঞানও হইতে পারে না । 

আচ্চ', যে পদার্থ প্রগ্যক্ষ সংযুক্ত দ্ষট হইতেছে তাহার উৎপত্তি এবং বিনাশ কিরুপে 

স্বীকার না কর! যায়? ইহাদিগের এবং ইহাদিগের আচার্যদিগের ভূগোল এবং খগোল, 
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বি্ভাও আসিত ন1! এবং এক্ষণেও এই বিষ্ভা ইহাদিগের নাই। অগ্তথ! নিন্নলিখিতরূপ 
অসন্তব কথা কিরূপে উহারা মানে এবং কহে? এই সুষ্টিতে পৃধিবীকায় অর্থাৎ পৃথিবী 
ও জীবের শরীর এবং জলকায়াদি জীব বলিয়াই মানে, ইহা! কেহই মানিতে পারে না। 
আারও ইহার্দিগের মিথ্যা কথ শ্রবণ কর। জৈনগণ যে তীর্ঘস্করদিগকে সম্যগজ্জানী 
এবং পরমেশ্বর বলিয়! মানে তাহাদ্দিগের মিথ্যাকথা সমূহের নিম্নলিখিত দৃষটান্তশ্থল 
হইতে পারে। (রত্বুপার ভাগের ১৪৫ পৃষ্ঠা উক্ত গ্রন্থ জৈনগণ মানিয়া থাকে এবং 
যতী নানকচন্দ কাশীর “জৈন প্রভাকর যন্ত্রে ধুঃ ১৮৭৯ এপ্রিল মাসের ২৮ তারিখে 
মুক্রিত করিয়া উহা প্রকাশ করিয়াছেন ) | ইহার পূর্বেধেস্ত পৃষ্ঠায় কালের নিম্লিখিত 
প্রকার ব্যব্যা কর! হইয়াছে । সময়ের নাম সৃক্ষা কল এবং অসংখ/াত সময়কে আবলি 
কহিয়া থাকে । এক কোটি, ছয়ষটা লক্ষ সপ্ততি সহজ দুইশত ষোড়শ আবলিতে 
এক মুহুর্ত হয়, তক্করপ ত্রিংশ মূহুর্তে এক দিবস, তন্রুপ পঞ্চদশদ্দিবদে একপক্ষ, তন্রপ 
দ্ুইপক্ষে একমাস এবং তক্রপ দ্বাদশ মাসে এক বৎসর হইয়। থাকে । এইক্প 
সপ্ততি লক্ষ কোটি এবং ষটু পঞ্চাশ সহস্র কোটি বর্ষে এক 'পূর্বব”্হয় এবং তন্রপ 

খ্যাত পুর্বেব এক “পল্যোপম” কাল কথিত হয়। অসংখ্যাত ইহাকে বলা যায়। 
একটি চারি ক্রোশ বর্গ এবং তগুপরিমিত গভীর কুপখনন করতঃ আদিক।লীন মনুষ্যের 
নিম্নলিখিত সংখ্যক কেশ খণ্ড খণ্ড করিয়া পূর্ণ করিবে। বর্তমান মনুখত্টের কেশ 
অপেক্গা আদিকালীন মনুষ্যের কেশ চারি সহজ ষট্নবতি ভাগ সূন্ম হইয়! থাকে । 
সাদি কালীন মনুষ্যের ৪৯৬ কেশ একত্র করিলে এই সময়ের মনুষ্যের এক কেশ হয়। 
এইরূপ আদিকালীন মনুষ্যের এক কেশের এক লঙ্গুলি পরিমাণকে সপ্তবার অখণ্ড 
করিলে ২০৯৭১৫২ অর্থাৎ বিংশ লক্ষ সপ্ত নবতি সহস্র এক শত দ্বিপঞ্চাশত খণ্ড হয়। 
এইরূপ খণ্ডে পূর্বোক্ত কৃপ পূর্ণ করিতে হইবে। শত বর্ষ পরে উহা হইতে এক এক 
খণ্ড বাহির করিবে। বখন সকল খণ্ড নির্গত হুইবে এবং কৃপ শৃন্ত হইবে তখন, সমস্ত 
সময়কে সংখ্যাত কাল কহে। যখন উহার মধ্যে এক এক খণ্ডকে অসংখ্যাত খণ্ড 
করিয়! তাদৃশ খণ্ড দ্বারা উক্ত কুপ এরূপ দৃঢ়ভাবে পুর্ণ করিতে হইবে ষে, চক্রবর্তা 
রাজার সেনা উহার উপর দিয়া চলিয়া যাইলেও উহা! নত না! হয়, পরে শতবর্ষ অন্তরে 
উহা হুইতে এক এক খণ্ড বাহির করিয়া যখন কৃপ রিস্ক হইবে তখন, সেই সমস্ত সময় 
-অসংখ্যাত পূর্ব” হয় এবং এক এক “পল্যোপম” কাল হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত 

কুপের দৃষ্টাস্ত হইতে ॥ “পল্যোপম কাল” জানিতে হইবে। যখন দশ কোটি 
পল্যোপম কাল অতীত হয় তখন, সাগরোপম কাল হয়। যখন দশ কোটি ক্োছি 
সাগরোপম কাল অতীত হয় তখন এক টৎসর্পণী কাল হইয়া থাকে। এক ইউতসর্পনী 

এবং এক অবসর্পণীকাল মতীত হইলে এক কালচক্র হইয়া থাকে । অনস্ত কাল চক্র 
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অতীত হইয়। যাইলে এক পুদ্গল পুরাবৃত্ত হয়। এক্ষণে অনন্তকাল কাহাকে কহে? 
সিদ্ধান্ত পুস্তকে নূতন দৃষ্টান্ত দ্বারা কালের যেরূপ সংখ্য। কর! হইয়াছে তাহ:র অধিক 
হইলে অনস্তু কাল কথিত হয়। এইরূপ অনস্ত পুদ্্গল পুরাবৃত্তকাল পর্য্যন্ত জীব ভ্রমণ 
করতঃ ক্গতিবাহিত করিয়াছে ইত্যাদি। গণিত বিষ্ভাবিদ লে।কগণ ! শ্রবণ কর, জৈন- 
দিগের গ্রন্থের কাল সংখ্যা করিতে পাঁরবে কি না? এবং হোমরা ইহা সভ্য বলি 
জানিতে পারিবে কি না 2 দেখ, এই সকল তীথ্কর এইরূপ গণিতবিস্তা পাঠ করিয়াছিল 
এবং এই সকল মতে গুরু ও শিষ্য সকল রহিয়াছে । জিনদিগের অবি্তার কোন অবধি 
নাই। ইহাদ্দিগের আরও ভ্রমান্ধকারের কথ শ্রবণ কর। ( রত্বসারভাগ, পৃঃ ১৩৩) 

হইতে যে কিছু কপোলকল্লিত গল্লে অর্থাৎ জৈনদিগের সিদ্ধান্ত গ্রন্থে উহাদ্দিগের ২৪ 
চতুর্বিবংশতি তীর্থস্কর অর্থাৎ ধষতদেব হইতে মহাবীর পর্যন্ত ষাহার। হইয়াছিলেন তাহা- 

দিগের ষে সকল বচনের সার লিখি মাছে, রত্বাসারভাগ ১৪৮ পৃঃ পর্য্যন্ত তাহাই 
লিখিত হইয়াছে । উহাতে এইরূপ লিখিত আছে যে, পৃথিবী কায়ের জীব, সৃস্তিক 
এবং পাধাণাদি পৃথিবীর ভেদ জানিতে হইবে । উহার অধিবাসী জীব সকলের শরীর 

পরিমাণ এক নঙ্গুলির অসংখ্যাত পরিমিত বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ অতিশয় সৃক্ষম হইয়া 
থাকে। উহাদ্দিগের নায়ুমান অত্যন্ত অধিক হইলে ২২ সহত্ত্র বর্ষ হয় অর্থাৎ উহার? 

২২ সঙ্কত্র বর্ষ পর্ধ্যস্ত জাবিত থাকে । (রত্বপারঃ পৃঃ ১৪৯)। বনস্পতির এক শরীরে 
অনন্ত জীব হইয়া থাকে। উহাকে সাধারণ বনস্পতি বলে। কন্দমুল প্রমুখ এবং 
অনন্তকায় প্রমুখ যাহা আছে, উহাদিগের সাধারণ বনস্পতিকে জীব বলা উচিত। উহী- 

দিগের আফুমান অন্তমুহূর্ত হইয়। থাকে । পরম্থ এস্থলে ইহাদিগের পূর্বেরাক্ত মুহূর্ত 

বুঝিতে হইবে । ইহাদিগের মধ্যে এক শরীরে এক ইন্দ্রিয় অর্থাৎ স্পর্শেক্দিয় আছে 
এবং উহাতে এক জীব অবস্থান করে। উহাদিগের প্রত্যেককে বনম্পতি কহে। 
উহাদিগের দেহমান এক সহত্র যোঙ্জন। পৌরাণিকদিগের যোজন ৪ ক্রোশ, পরন্ত 

জনদিগের যোঞ্জন দশ সহজ ক্রোশ হইয়া থাকে । এইরূপে চারি সহজ্র ক্রোশ 
পরিমিত শরার হয় । উহ্াদিগের আযুমান অত্যন্ত অধিক হইলে দশ সহস্র বর্ষ হইয়! 
থাকে। দুই ইন্দ্রিয়যুক্ত জীব অর্থাৎ যাহাদিগের এক শরীর এবং এক মুখ আছে 

যেমন শঙ্গ, কপর্দদিকা এবং উকুন আদি, তাহাদিগের দেহ মান আহ্যন্ত অখ্বিক হইলে 

অক্টচত্বারিংশ ক্রোশ স্কুল শরার হইয়া থাকে । উহাদ্দিগের আযুমান অতিশয় অধিক 

হইলে দ্বাদশ বর্ষ হয়। এস্থলে ঈতিশয় ভ্রম হইয়াছে কারন, এতাদৃণ বৃহৎ শরীরের 
আ'্যু অধিক লিবিলে ভাল হইত ! ৪৮ ক্রোশ স্থল উকুন অবশই গৈনদিগের শরীরে 
পতিত হইয়! থ।কিবে। ইচ্াারা উহা দেখিয়া থাকিবে এবং এতাদৃশ বৃহৎ উকুন দেখ 

অপরের সৌভাগ্য কোথা হইতে হইবে 11! রত্বপারভাগ ১৫০ পৃঠায় আরও দেখ। 
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এই অন্ধদিগ্নের মতে বৃশ্চিক, আটুল কারী ( কীট বিশেষ ) এবং মক্ষিকা এক যোজন 
শরীর বিশিষ্ট হইয়া থাকে। উহাদিগের আয়ুমান অধিকতঃ ছয় মাস হয়। সকলে 
জানে যে চারি চারি ক্রোশ বিস্তৃ বৃশ্চিক কেহ দেখে নাই এবং হইবেও না। আট 

মাইল বিস্তৃত বৃশ্চিক এবং মক্ষিকাও যদি গৈনদিগের মতানুদারে বস্তর*ঃ ছিল এরূপ 

হয়, তাহা হুইলে তাদৃশ বৃশ্চিক এবং মক্ষিকা উত্ভাদিগেরই গুহে ছিল এবং উহ্বারাই 
দেখিয়া থাকিবে । অন্ত কেহ সংসারে এরূপ বুশ্চিক দেখে নাই এবং হয় নাই । যদি 

এইরূপ বুশ্চক কখন কোন জৈনকে দংশন করে তাহা হইলে কি হইতে পারে ? জলচর 
মতস্ত আদির শরীরমান এক সহজ যোজন অর্থাৎ ১০০০০ ক্রোশ পরিমিত। এক. 

যোজন হইলে গণনানুসারে ১০০০০০০ এক কোটি ক্রোশ শরীর হইয়। থাকে । 
ইহাদ্দিগের আয়ু এক কোটি “পুর্ব” বধ। জৈন ব্যতিরেকে এরূপ স্থুল জুলচর অন্য 

কেহ দেখে নাই। চতুষ্পাদ হস্তী প্রভৃতির দেহমান দুই ক্রোশ হইতে নয় ক্রোশ 
পর্য্যন্ত এবং উহাদ্দিগের আয়ুমান ৮৪ সহক্বর্ষ ইঠ্যাদি। এরূপ বৃহৎ বুহৎ শরার 

বিশিষ্ট জীবও জৈনগণ দেখিয়া থাকিবে এবং মানিয়। থাকে । অন্য কোন বুদ্ধিমান 
ইঙ্তা মানিতে পারে না। ( রত্বসারভাগ পৃঃ ১৫১ ) জলচরগর্ভজাত জীবদিগের দেহ- 

মান উৎকৃষ্ট এক সহতআ্ব যোজন অর্থাৎ ১০০০০০০০ এক কোটি ক্রোশ এবং আয়ুমান 
এক কোটি “পূর্বব” বর্ষ হইয়া থাকে । এতাদৃশ বৃহ শরার এবং আয়ুবিশিষ্ট জীবদিগকে 
ইহাদিগের আচাধ্যগণ ম্বপ্রে দেখিয়৷ থাকিবে । যাহা কখন সম্ভব হইতে পারে না তাহ! 

কি মহামিথ্যা কথা নহে ? 

এক্ষণে ভূমিপরিমাণ শ্রবণ কর। এই বক্র জগতে মসংখ্যাত দ্বাপ এবং অসংখ্যাত 

সমুদ্র আছে। এই অসংখ্যাতের পরিমাণ এইক্প। সাদ্ধ ছুই সাগরোপম কালে 

যত সময় হয়, তত সমুদ্র এবং দ্বীপ জানিতে হইবে । এই পৃথিবা মধ্যে প্রাথম ভম্বু- 

দ্বীপ” আছে । উহ সকল দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত । ইহার পরিমাণ এক লক্ষ যোজন 

অর্থাৎ চারিলক্ষ ক্রোশ। ইহার চারিদ্নিকে লবণপমুদ্র। তাহার পরিমাণ ছুই লক্ষ 

যোজন ক্রোশ অর্থাৎ আট লক্ষ ক্রোশ। এই জন্ব-ঘীপের চারিদিকে “ঘাতকী খণ্ড” 

নামে ত্বীপ আছে, তাহার পরিমাণ চারি লক্ষ যোজন অর্থাৎ ষোড়শ লক্ষ ক্রোশ। 

উহার পশ্চাশড “কালী দধি” সমুদ্র আঙে তাহার পরিমাণ আট লক্ষ যোকন অথাৎ 

৩২ লক্ষ ক্রোশ তাহার পম্চাৎ “পৃক্ষরাবর্ত” দ্বীপ আছে। তাহার পরিমাণ ষোড়শ 

ক্রোশ। উত্ত দ্বীপের অত্যন্তর শৃন্যময়। উহার অদ্ধভাগে মনুষ্য বান করে। 

উষ্তার পর অসংখা 5 দ্বীপ ও সমুদ্র আছে। তাহাতে তির্যাক যোনির জীব বাস করে। 

( র্নুসারভাগ পৃঃ ১৫৩) জঙ্ছুদ্বীপে এক হিমবন্তঠ এক এরণ্যবস্ত, এক হরিবর্য, 
এক 'রম্যক,ং এক দেবকুরু এবং এক উত্তরকুরু এই ছয় ক্ষেত্র আছে। (সমীক্ষক ) 

€৭ 
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ভূবিগ্ভাবিদি লোকগণ শ্রবণ কর। ভূগোলের প্রমাণ বিষয়ে তোমাদিগের ভ্রম হইবে 
কি জৈনদিগের হইবে? যদি জৈনগণ ভ্রান্ত হইয়! থাকে তবে তোমরা উহাদিগকে 
বুঝাইয়া দাও, আর যদি তোমর ভ্রান্ত হইয়া থাক তাহা হইলে উহাদিগের নিকট 

হইতে বুঝিয়া লও। অল্ল বিচার করিয়া দেখিলে এইরূপ নিশ্চয় হয় যে জৈনদিগের 
আচার্য এবং শিষ্গণ ভূগোল, খগোল এবং গণিত বিষ্া। কিছুই পাঠ করে নাই। 
যদি পাঠ করিত তাহ! হইলে মহু। অসম্ভব অলীক গল্প কথ। কেন বলিবে? আচ্ছা, এইরূপ 
অবিদ্বান লোক যদি জগতকে অকর্তজন্য বলে এবং ঈশ্বরকে না মানে, তাহ। হইলে 
আশ্চর্যের বিষয় কি? এইজন্য জৈনগণ কোন অন্যমতাবলম্বী বিহ্বান্কে আপনাদিগের 
পুস্তক দেয় না। জৈনগণ যে সকল প্রামাণিক তীর্ঘস্করদিগের রচিত সিদ্ধান্ত গ্রন্থ 
বিশ্বাস করে তাহাতে এইরূপ অবিভাযুক্ত বাক্যপূর্ণ আছে বলিয়৷ অন্ত কাহাকেও দেখিতে 
দেয়না। কারণ দেখিতে দিলে, দোষ প্রকাশিত হইয়! পড়ে । জৈনভিন্ন অন্ত কোন 

সামান্য বুদ্ধি বিশিষ্ট মনুষ্যও কদাপি এই গল্লাধ্যায়কে সত্য বলিয়া! মানিতে পারে ন|। 
'জৈনগ্রণ জগতকে অনাদি বলিয়া মানিবার জন্ক এই সকল প্রপঞ্চ রচন! করিয়াছে । 
পরস্ত উহা! সম্পূর্ণ মিথ্যা! অবশ্ট জগতের কারণ অনাদি। কারণ পরমাণু প্রভৃতি 
তত্বস্বরূপ হওয়াতে উহা! অকর্তৃজন্য । পরম্ নিয়মপুরর্বক রচনা! করিবার জথব! বিকৃত 
করিবার কোন সামর্থ উহাতে নাই। এক এক পরমাণু স্রব্য প্রত্যেকের নাষ এবং 

উহা স্বভাবতঃ পৃথক পৃথক ও জড় হওয়াতে স্বয়ং যথাযোগ্য রচিত হুইতে পারে না । 
স্থতরাঁং উচ্ভাদিগের রচয়িতা চেতন অবশ্য আছে এবং উক্ত রচয়িতা জ্ঞানস্বরূপ হইবেন। 

দেখ পৃথিবী ও সূর্ধ্যাদি সমস্ত লোককে নিয়মে রক্ষ! করা অনস্ত, অনাদি এবং চেতন 
পরমাত্মার কার্য । যাহাতে সংযোগ এবং রচনা বিশেষ দৃষ্ট হয়, তাদৃণ স্থুল জগৎ 
কখন অনাদি হইতে পারে না। বদি কার্যারূপ জগতকে নিত্য বলিয়। মান, তাহ! 

হইলে উহ্থার কারণ কেহ থাকিবে না এবং উহ্থাই কার্য ও কারণ হইয়। যাইবে । বদি 
রূপ বল তবে আপনিই কার্য্য এবং কারণ হওয়াতে অন্যোহচ্াশ্রয় এবং জাত্মাশ্রয় 

দোষ আসিয়া পড়িবে। যেমন আপনার ক্ষন্ধে আপনি আরোহণ করা, এবং আপনিই 

পিতা ও পুজ্র একজন হইতে পারে না। ন্ৃতরাং জগতের কর্ত। অবশ্যই মানিতে 
হইবে। (প্রশ্ন) যদি ঈশ্বরকে জগতের কর্তা! বলিয়া মানেন তাহা হইলে ঈশ্বরের 

কর্তা কে? (উত্তর) কর্তার কর্তা এবং কারণের কারণ কেছই হইতে পারে না। 

প্রথম কর্তা এবং কারণ হইলেই কার্য্য উৎপন্ন হয়। যাহাতে সংযোগ ও বিয়োগ হয় 

না এবং যাহা প্রথম সংযোগ ও বিয়োগের কারণ তাহার কোন প্রকার কর্ত। বা কারণ 

হইতে পারে না। অষ্টম সমুল্লালে সৃষ্টি ব্যাখ্যা বিষয়ে ইহার ]বিশেব বিবরণ লিখিত 

হইয়াছে; সেই স্যলে ইহ! দ্রষ্টবা। এই সকগ গ্ৈনদিগের শ্ুপবিষয়ে ও যখন বখাবত 



দ্বাদশ পনুল্লা। ৪৫৯ 

জ্ঞান নাই তখন কিরূপে পরম সুষ্ন স্ষ্টি বিভ্ভার বোধ হইতে পারে। এইহেতু জৈন- 
গণ যে স্থট্টিকে অনাদি ও অনস্ত মনে করে, গ্রব্যপর্য্যায়কেও অনাদি এবং অনস্ত বলিয়। 

মানে, এবং প্রতি গুণ ও প্রতি দেশ সম্বন্ধে পর্য্যায় এবং প্রতি বস্তু সম্বন্ধেও অনন্ত 

পর্য্যায় মানিয় থাকে তাহাও প্রকরণ রত্বাকরের প্রথম ভাগে লিখিত আহে । উহাও 

কখন সম্ভব হইতে পারে না। কারণ যাহার অন্ত অর্থাৎ মর্যাদা হইয়। থাকে তাহ! 

সমস্ত সম্বন্ধীয় ও শস্তবিশিষ্ট হইযা থাকে । যদ অনস্তকে অসংখ্য বল! যায় তথাপি 

ঘটিতে পারে না। পরস্ত জীবাপেক্ষায় ইহা ঘটিতে প্রারে, পরমেশ্বরাপেক্ষায় নহে ॥ 

কারণ এক এক দ্রব্য মধ্যে আপনার আপনার এক এক কাধ্য কারণ সামধ্যের অবিভাগ 

পর্য্যায় হইতে অনস্ত সামর্থ্য মনে করা কেবল অবিষ্ভার কথা। যদি এক পরমাণুদ্রব্য 

সসীম হয়, তবে উহাতে অনস্ত বিভাগরূপ পর্যায় কিরূপে থাকিতে পারে? এইবরূপে 

এক এক দ্রব্যে অনন্ত গুণ এবং একগুণ প্রদেশে অবিভাগরূপ অনস্ত পর্্যায়কেও অনস্ত 

স্বীকার করা কেবল বালকত্বের কথা । কারণ যাহার অধিকরণের অন্ত আছে তাহার 

আধেয়ের অন্ত নাই কেন? এইরূপ স্বুদীর্ঘ এবং স্থবিস্তুত মিথ্যা কথা সকল লিখিত 
আছে। জীব এবং অজীব এই ছুই পদার্থের বিষয়ে জৈনদিগের এইরূপ নিশ্চয় 

আছে-- 

চেতনালক্ষণে! জীবঃ স্তাঁদজীব স্তদন্যকঃ | 
সৎকর্মপুদগলাঃ পুণ্যং পাপৎ তন্থ্য বিপর্ধযয়ঃ ॥ 

ইহ] জিনদত্ুসুরির বচন। ইহা প্রকরণরত্বাকর ভাগের প্রথম নয় চক্রসারেও লিখিত 
আছে যে চেতনালক্ষণ জীব এবং চেতনারহিত অজাীব অর্থাৎ জড়। সগকর্ম্মরূপ পুদগলকে 

পুণ্য এবং পাপকর্রূপ পুদ্গলকে পাপ কহে । (সমীক্ষক) জীব এবং জড়ের লক্ষণ সতা 

কিন্তু জড়রূপ পুদ্গল পাপ ও পুণাযুক্ত কখন হইতে পারে না। কারণ পাপ ও পুণ্য 

করিবার স্বভাব চেতনেই হইয়া থাকে, দেখ যাবতীয় জড়পদার্থ আছে তৎসমুদয়ই পাপ 

ও পুণ্য রহিত। জীবদিগকে যে অনাদি মানিতেছ্ উহা সঙ্গত পরন্ত উক্ত অল্প ও অল্পত্ঞ 
জীবকে মুক্তির অবস্থায় সর্ববজ্ভ্ধ বলিয়া মনে করা মিথ্য1; কারণ যাহা অল্প এবং অল্লঞ্ 

তাহার সামর্থাও সর্ধদ। সসীম থাকিবে । জৈনগণ জগৎ জীব, এবং জীবদিগের কন্ম ও 

বন্ধন অনাদি মানে । এ বিষয়েও জৈনদিগের তাথস্করগণ ভ্রান্ত হইয়াছেন; কারণ সংযুক্ত 

জগতের কার্ধা কারণ প্রবাহ অনুসারে কাধ্য এবং জীবের কম্ম এবং বন্ধও অনাদি ভইতে 

পারে না। যদি এইবূপ মানিতে চাহ তবে কম্ম্ন এবং বন্ধের উন্মোচন কেন স্বীকার কর ? 

যেহেতু বে পদ্দার্থ অনাদি তাহা কখন বিনষ্ট হইতে পারে না। যদি অনাদিও নাশ মানি য়! 

লগ্ড তাহা হইলে তোমাদিগের সমস্ত আনাদি পদার্থের শাশ প্রসঙ্গ হইয়। পড়িবে এব ং 



৪৫২ সত্যার্থ প্রকাশ । 

যদি অনার্দিকে নিত্য বলিয়া মান, তাহ! হইলে কর্ম এবং বন্ধও নিত্য হইয়। পড়িবে। 
এইরূপে সমস্ত কন্মের নাণ প্রসঙ্গ হইবে এবং অনাদ্দকে নিত্য মানিলে কন্মী ও বন্ধও 
নিত্য হইবে । যখন সমস্ত কন্ম্নের খণ্ডন হইতে মুক্তি স্বীকার কর তখন সমস্ত কণ্ধ 
খণ্ডনই মুক্তির নিমিত্ত হইল এবং মুক্তি নৈমিত্তিকী হইল, স্থতরাং উহা সর্র্বদ] থাকিতে 
পারিবে না। তত্তিন্ন কণ্্ম এবং কর্তার পরস্পর নিত্য সম্বন্ধ হওয়াতে খগুনও কখন 

হইবে না। ম্বতরাং জেমরা যে আপনাদদিগের এবং ভীর্থককরদিগের মুক্তি নিত্য বলিয়। 
মানয়াছু তাহ ঘটতে পারে না। (প্রশ্ন) ধান্ছের ত্বক পৃথক করিলে অথবা উহা 
শগ্রিলংযুক্ত হইলে সে বীঞ্ আর অস্কুরিত হয় না, তদ্ধপ মুক্তি প্রাপ্ত জীব জন্বম্বত্যুরূপ 
সংসারে আর আইসে না। (উত্তর) জীব এবং কর্মের সম্বন্ধ, ত্বক এবং বাঙ্জের 

সমান নহে; পরস্ত ইহাদিগের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ মাছে । এইরূপে অনাদি কাল 

হইতে জীব এবং উহাচে কুক্মী ও কর্তৃহ শর্তির সন্বন্ধ রহিয়াছে । উহাতে কর্ম করি- 

বার শক্তির যদি অন্তাব মান তাহা! হইল সমস্ত জাঁব পাষাণবৎ হইয়। যাইবে এবং 

মুক্তি ভোগেরও সামর্থ্য থাকিবে না। যেরূপ অনার্দি কালের কন্মবন্ধন খণ্ডন হও- 

যাতে জীব মুক্ত হয় তজ্রপ ঠোমাদিগের নিত্য মুক্তি হইতে অপস্থত হইয়। বন্ধনে পতিত 

হইবে। কারণ যেরূপ কর্মরূপ মুক্তি সাধন হইতে অবগত হইয়! জীব মুক্ত হয় 

এইরূপ মানিতেছ, তদ্রুপ নিত্য মুক্ত হইতেও অপন্থত হইয়া বন্ধনে পতিত হইবে। 
সাধন হইতে সিদ্ধ পদার্থ কখন নিত্য হইতে পারে না। যদি সাধন হইতে দিদ্ধ না 

হইয়াও মুক্তি স্বীকার কর, তবে কর্ম ব্যতিনেকেও বন্ধ প্রাপ্তি হইতে পারিবে । যেরূপ 

বন্সে মলাযোগ হইলে প্রক্ষালন দ্বার! দৃবীভূত হয় এবং পুনরায় মলযোগ হয়, তব্রপ 
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হয় এবং লম্যক, জ্্কান, দর্শন ও চরিত্র বশতঃ নিপল, হইয়া যায়। মলযোগের কারণ 

হইতে বদ মল্ষোগ স্বীকার কব তবেমুস্ত জীব সংসারী এবং সংসারী জীবের মুক্ত 

হওয়া অবশ্য মানিতে হইবে । কারণ যেরূপ নিমিত্ত বশতঃ মলিনত। খণ্ডিত হয় তঙ্রপ 

নিমিস্তবশতঃ মলিনতার সংযোগ হইয়। যাইবে । এইজন্য জশবের বন্ধ ও মুক্তি প্রবাহ 

রূপানুসারে অনার্দি মানিতে পার; অনস্ততা রূপে অনাদি নহে। (প্রশ্ন) জীব 
কখন নিশ্মল ছিল না, পরন্ত মল সহিতছিনস। (উত্তর) যি কখন নির্মল ছিল না। 

তবে কখন নিম্মল হইতেও পারিবে না। যেরূপ শুদ্ধ বস্ত্রে পশ্চাৎ সংলগ্ন মলিনত। 

প্রঙ্গালন দ্বারা অপশ্যত হয় এবং উহার স্বাভাবিক শ্বেতবর্ণ অপস্থত করা যায় ন। ও 

লনা পুনবায় সংলগ্ন হইয়! যায়, তঙ্গপ মুক্তিতেও সংলগ্ন হইবে । (প্রশ্থ) জীব 
পূর্বেধাপার্জিত কর্ম হইতেই শরীর ধারণ করে। 'স্থভরাং ঈশ্বরকে মান! ব্যর্থ হইতেছে! 
(উত্তর ) বদি কেবল কর্ধাই শরীর ধারণের নিষিত্ত হয় এবং ঈশ্বর কারণ ন। হয়েদ 



গ্বাদশ সমুললাপ। ৪৫৩ 

তাহ! হইলে জীব নিকৃষ্ট জন্ম অর্থাৎ যাহাতে অনেক দুঃখ শাছে তত্রপ জন্ম গ্রহণ কখন 
করিত না; পরম্থু সর্বদ। উৎকৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করিত। ঘযদ্িবলধঘে কর্ম তাহার 

প্রতিবন্ধক হয়, তাহা হইলেও যেরূপ চোর স্বয্নং আসিয়া বন্দীগুহে যায় না এবং স্বয়ং 
এ বন্ধন দণ্ড গ্রহণ করে না, পরস্ত রাজ! তাহা দেন, তক্রপ জীবের শরীর ধারণ করা 

হয়। তাহার কন্মানুসারে ফলপ্রদাতা পরমেশ্বরকে তোমরাও স্বীকার কর। (প্রশ্ন) 
মন্ততার তুল্য কন্ম স্বয়ং প্রাপ্ূ হয়। ফলপ্রদানের জন্য দ্বিতীয় কাহারও আবশ্যকতা 

নাই। (উত্তর) যদি এরূপ হয় তাহ! হইলে যেরূপ অভ্যন্ত মদ্যপায়ীর পক্ষে মত্ত 

মল্প হয় এবং অনভ্যন্তের পক্ষে অধিক মত্ততা হয়, তন্ররপ নিত্য বনু পাপ ও পুণ্য কর্তার 

নান এবং কখন কোন সময়ে লল্প পাপ ও পুণা কর্তার অধিক ফল হওয়! উচিত এবং 
অল্প কম্মকারীর অধিক ফল হইবে । (প্রশ্ন) যাহার যেরূপ স্বভাব হয়, তাহার তঙপ ফল 

হইয়া থাকে। (উত্তর) যদি স্বভাব হইতে হয়, তবে তাহার খণ্ডন বা প্রাপ্তি 

হইতে পারে না। তবে যেরূপ শুদ্ধ বস্ত্রে নিমিত্তবশতঃ মলযোগ হয় এবং তাহার 
খণ্ডনের নিমিত্ত হইতে খণ্ডতও হইয়া যায় তদ্রপ মানাই সঙ্গত । (প্রশ্ন ) সংযোগ 

ব্যতিরেকে কণ্ম পরিণাম প্রাপ্ত হয় না। যেরূপ দুগ্ধ এবং অল্পের যোগ ব্যতীত দধি 

উৎপন্ন হয় না, "দ্রপ জীন এবং কন্মের যোগ বশতঃই কশ্মের পরিণাম হইয়। থাকে । 

(উত্তর) যেরূপ দুগ্ধ এবং মল্পযোগ কর্ণ! 'ততীয় হইয়া থাকে তক্রপ জীবদিগকে কণ্ম- 
ফলের সহিত সংযোগকর্তা তৃতীয় ঈশ্বর হওয়া! উচিত। কারণ জড়পদার্থ স্বয়ং নিয়মা- 
নুসারে সংযুক্ত হয় না এবং জীব অ.79% বলিয়া ্বয়ং আপনার কম্ফল প্রাপ্ত হইতে 
পারে না। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইল যে ঈশ্বর স্থাপিত স্থষ্িক্রম ব্যতিরেকে 
কশ্মফল ব্যবস্থা হইতে পারে না। (প্রশ্ন) যিনি কম্ম হইতে মুক্তি হয়েন তাহাকে 

ঈশ্বর কহা যায়। (উত্তর) যখন অনাদি কাল হইতে জীবের সহিত কম্যুঞ্ত রহি- 

য়াছে তখন জীব উহ! হইতে কখন মুক্ত হইতে পারিবে না। (প্রশ্ন) কশ্ম বন্ধ আদি- 
বিশিষ্ট হইয়া থাকে । (উত্তর) যদি সাদি হইল তবে কম্মষোগ অনাদি নহে এবং 

ংযোগের আদিতে জীব নিক্ষশ্্মী হইবে এবং যদি নিক্ষণ্মীর কর্ম যোগ হয় তাহ! হইলে 

মুক্তেরও কর্ম্দমযোগ হইবে। কশ্মী ও কর্তার সমবায় অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধ হইয়৷ থাকে 

এবং উহা! কখন সঞ্চলিত হয় না। এই হেতু নবম সমুল্লাসে যেরূপ লিখিত হইয়াছে 
তক্রপই মান! যুক্তিসঙ্গত। জীব যথেষ্ট আপনার জ্ঞান এবং সামর্থ্য বৃদ্ধি করিলেও 

উহাতে পরিক্নিত জ্ঞান এবং সীম সামর্থ্য থাকিবে, ও কখন ঈশ্বরের তুল্য হইতে 

পারিবে না। অবশ) বতদুর সামর্থা বৃদ্ধিকর! উচিহ যোগ দ্বারা ভতদুর বৃষ্চি করিতে 

পারে। জৈনগণের মধ্যে আহত লোক দেহের পরিমাণ অনুসারে জীবেরও পরিমাণ 

ষানিয়া খাকে। উহাদিগকে জিজ্ঞাস! কর! কর্তব্য যে তদ্রুপ হইলে হস্ত্রীর জীব কপ- 
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দ্িকায় এবং কপদ্দিকার জীব হস্তীতে কিরূপে প্রবেশ করিতে থাকিবে ? ইহাঁও এক 
মুর্খতার কথা; কারণ জীব এক সৃক্ষম পদার্থ এবং উহা! এক পরমাণুতেও বাস করিতে 
পারে। পরস্ত উহাদিগের শক্তি সকল শরীরস্থ প্রাণ, বিদ্ুৎ এবং নাড়ী আদির সহিত 
যুক্ত হুইয়৷ থাকে । উহা! হইতে সমস্ত শরীরের অবস্থা জান! যায়। উহা! সংসঙ্গ 

বশতঃ উত্কৃষ্ট এবং অসৎ সঙ্গ বশতঃ নিকৃষ্ট হইয়। ষায়। জৈনগণ নিম্নলিখিত প্রকার 
ধন্ম মানে। 

মূল__রে জীব ভবদুহাই ইক্কং চিয় হরই জিনময় ধন্মং। 
ইয়রাণৎ পরমৎ তো সুহকপ্যে মূঢমুসি ওসি ॥ 
প্রকরণরত্বাকর ভাগ ২, ষ্ঠীশতক ৩ । সুত্রান্ক ৩। 

সংক্ষেপতঃ অর্থ এই £__অরে জীব ! জিনমতন্বন্ধপ শ্রীবিতরাগ ভাঁষিত একই ধর্ম 

সংসার সন্বন্ধীয় জরা মরণাদি দুঃখের হরণকর্ত। স্দেব এবং স্ুৃগুরু প্রভৃতি জৈনমতা- 

বলম্বীদ্দিগেরও এইরূপ মহ জানিতে হইবে । বীতরাগ ধষভ দেব হইতে মহাবীর পর্য্যস্ত 

বীতরাগ দেব সকল হইতে ভিন্ন, অপর যে হরি, হর ও ব্রঙ্গাদি কুদেব আছে উহাদ্দিগকে 

যে সকল জীব আপনা দ্িগের কল্যাণার্থ পূজ। করে সেই সকল মনুষ্য প্রতারিত হইয়াছে। 
ইহার ভাবার্থ এই ধে, জৈনমতের সুদের, স্তগুরু এবং স্তুধণ্ম ত্যাগ করিয়া অন্য কুদেব, 
কুণুরু এবং কুধশ্ম সেবন করিলে কিছুই কল্যাণ হয় না ॥ ৩ ॥ ( সমীক্ষকু ) এক্ষণে 

বিদ্বান্দিগের বিচার করা উচ্তি যে ইহাদ্দিগের ধণ্মপুস্তক কিরূপ নিন্দাযুক্ত। 

মূল__অরিহং দেবে সুগুরু হ্ুদ্ধৎ ধন্মং চ পঞ্চ 
নবকারো। 

ধন্নাণৎ কয়চ্ছাণং নিরন্তরং বসই হিয়য়ন্মি 
প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠীঃ ৩। সূঃ১। 

অরিহন্ দেবেন্দ্রকৃত প্রশংসিত পুজাদির যোগ্য অপর কোন পদার্থ উওম নাই। 

এইরূপ দেবগণের দেব, শোভায়মানঃ অরিহন্ত দেব, ভান ও ক্রিয়াবান্ শাস্ত্র সমূহের 

উপদেষ্টা শ্ীজিনভাষিত শুদ্ধহ, কথায় নিশ্মলত্ব, সন্যক্ত, বিনয় এবং দয়ামূলক যে ধর্ম 

আছে তাঙ্ছাই ছুর্গতি পতিত প্রাণীদিগের উদ্ধার কর্তা, এবং অন্য হরিহরাদির ধ্ম 

সংসারের উদ্ধারকর্ভা নহে । পাঁচ অরিহস্তাদি, পরমেষ্ঠী, তশসন্বন্ধার এবং উহ্াদিগকে 

নমস্কার এই চারি পদার্থ ধন্যই অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ দয়া, ক্ষম।, সম্যক্ত, ভন্তান, দর্শন 

এবং ভীরিত্র ইহাই জৈনদিগের ধশ্ম ॥ ১ ॥ ( সমীক্ষক ) বখন মনুষ্যমাত্রের উপর দয় 
নাই তখন তাহ দয়া নহে ও ক্ষমা নহে । ভ্ভানের পরিবর্তে অজ্ঞান, দর্শনের পরিবর্তে 
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অন্ধকার এবং চরিত্রের পরিবর্তে নিরাহায়ে কষ্ট পাওয়! ইহার মধ্যে কোনটি উত্তম কথা ? 

জৈনমতের অনুযায়ি ধ্দের প্রশংসা! £__ 

মুল__জইন কুণসি তব চরণৎ ন পড়সি ন গুণেসি 
দেসি নে দাণম্। 

তা ইত্তিয়ৎ ন সক্কসিজৎ দেবো ইন্ক অরিহস্তে। ॥ 
প্রকরণঃ ভাঃ ২। ষহ্ঠী সু২॥ 

হে মনুষ্য ! যদি তুমি তপস্যাচরণ এবং চরিত্রবদ্ধন করিতে ন! পার, দৃত্রপাঠ করিতে 
না! পার, প্রকরণাদ্দির বিচার না! করিতে পার এবং স্তুপাত্রকে দান দ্দিতে না পার তথাপি 
তুমি এক দেবতা অরিহন্ত যিনি আমাদিগের আরাধনার যোগ্য সেই স্ুগুরুর উপর এবং 
স্থধশ্্ম জৈনমতে শ্রদ্ধ! রাখিবে ; উহাই সর্ব্বোত্তম কথা এবং উদ্ধারের কারণ ॥ ২॥ 

(সমীক্ষক ) যদ্ভপি দয়া এবং ক্ষমা উত্তম গুণ বটে তথাপি পক্গপাতে পতিত হইলে দয়া 

অদয়া এবং ক্ষমা অক্ষম! হইয়া উঠে। ইহার প্রয়োক্তন এই যে, ক্রোন জীবকে ছুঃখ ন! 
দেওয়ারূপ কার্য সর্ববথা সম্ভব হইতে পারে না, কারণ দৃষ্টদিগকে দণ্ড দেওয়াও দয়া 

সধ্যে পরিগণনীয়। যদি একজন দুষ্টকে দণ্ড ন! দেওয়া যায় তাহ! হইলে সহত্র মনুষ্য 
ছুঃখগ্রন্ত হয়। এই হেতু তাদৃশ দয়া অদয়৷ এবং ক্ষমা! অক্ষম। হইয়। উঠে। ইহা 

সঙ্গত বটে যে সকল প্রাণীর দুঃখ নাশ এবং মুখপ্রাপ্তির উপায় করাকে দয়া বল! যায়। 

কেবল জল ছাকিয়৷ পান কর! এবং ক্ষুত্র জন্তদিগকে রক্গ। করাকে দয়। কহে না। 

পরন্ত এই প্রকার দয়া কেবল জৈনদিগের কথন মাত্র; কারণ উহার এরূপে চলে 

না। মনুষ্যাদি যে মতেই থাকুক না কেন উহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া উহ্হাকে 

অন্ন পানাদি দ্বারা সকার করা এবং ভিন্নমতাবলন্বী বিদ্বান্দিগের সম্মান এবং সেব৷ 

কর! কি দয়া নহে? যদি ইহাদিগের দয়! প্রকৃত হয় তাহা হইলে “বিবেক সারের” 

২২১ পৃষ্ঠায় দেখ কি লিখিত আছে। এক “পরমতের স্তুতি” অর্থাৎ উহার! গুণকীর্তন 
কখন করিবে না। ছিতীয় উহার নমস্কার” অর্থাৎ বন্দনাও করিবে না। তৃতীয় 

«আলাপন” অর্থাৎ পরমতাবলম্বীর সহিত লল্ল কথাও বলিবে না। চতুর্থ “সংলপন” 

অর্থা উহার সহিত বারংবারও কথা কহিবে না । পঞ্চম “উহাকে অন্ন ও বন্ত্রাদি দান” 

অর্থাৎ উহাকে ভোজন ও পানীয় বন্তও দিবে না। ষষ্ঠ “গন্ধপুষ্পাদি দান” অর্থাত 
অন্য মতানুগত প্রতিমা পুঁজনের জন্য গন্ধ ও পুষ্প আদিও দিবে না। এই ছয় প্রকার 
ন্বাতনা” অর্থাৎ এই ছয় প্রকার কর্ম জৈনগণ কখন করিবে না। ( সমীক্ষক) 
এক্ষণে বুদ্ধিমান লোকে বিচার করুন যে এই সকল জৈনদিগের অন্থ মতাবলম্বী লোক- 
দিগের উপর কত দূর অদয়া, কুদৃষ্টি এবং দ্বেষ রহিয়াছে । যখন অন্য মতস্থ মনুষ্য- 
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দিগের উপর এতদুর অদয়া রহিয়াছে তখন জৈনদিগকে দয়াহীন কহা সম্ভব। কারণ 
সাপনার গৃহবাসী স্ব' নদিগেরই সেবা করা বিশেষ ধণ্ম কথিত হয় না। উহাদ্দিগের 

মতস্থ মনুষ্য উহাদিগের স্বজনের তুল্য। সুতরাং যখন উহাদ্দিগকেই সেবা করে এবং 
ভিন্ন মতস্থের করে না তখন কোন্ বুদ্ধিমান উহাদিগকে দয়াবান্ বলিতে পারে ? 

বিবেকণ ১০৮ পু্ঠায় লিখিত আছে যে মথুরার রাজ্ৰার নমুচি নামক দেওয়ানকে 
ট্নমতাবলম্বী লোকেরা আপনাদিগের বিরোধী বুঝিয়া বিনাশ করিয়াছিল এবং 
"আলোয়ণা” ( প্রায়শ্চিন্ত) করিয়া শুন্ধ হইয়ানিল। ইহা কি দয়া এবং ক্ষম। নাশক 
কণ্ম নহে? যখন অগ্ত মতস্থদগর প্রাণ লওরা পর্য্যন্ত বৈরবৃদ্ধি পোষণ করে তখন 

ইহাদিগকে দয়ালুর পরিবর্ধে হংসক কথনই সার্থক আর্ত প্রবচন সংগ্রহ পরমাগমন- 

লমাক্ত, দর্শনাদির লক্ষণ কথিত আছে। সম্যক্ শ্রদ্ধা, সম্যক, দর্শন, জ্ঞান এবং চরিত্র 

এই চারি মোক্ষমার্গের সাধন। যোগণেব ইহ'র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জীবাদি দ্রব্য 

যেরূপ অবস্থিত তদনুধারী জিন প্রতিপা দত গ্রন্থানুশ্থত বিপরাত অভিনিবেশাদি রহিত 

শ্রদ্ধা অর্থাৎ জিন মতে প্রীতিকে সমাক শ্রদ্ধ! এবং সম্যক. দর্শন বলা যায় । 

রুচিজিনোক্ত-তব্বেষু সমাক্ শ্রপ্ানমুচ্যতে | 
জিনোক্ত তন্বদমূতে সম্যক. শ্রদ্ধ' করা উচিত অর্থাৎ অন্যত্র কোথায় করিবে না। 

যথাবস্থিত তন্তানাং সংক্ষেপাদ্বিস্তরেণ ব। 

যো বোধ স্তমত্রানঃ সমাকৃ জ্ঞানং মনীষিণঃ ॥ 
জীবাদিভত্ব যে প্রকার আছে সংক্ষেপতহঃ অথবা! বিস্তার পুর্ণবক তাহার বোধ 

জওয়াকেই বুদ্ধিমান লোক সম্যক জ্জান-কতেন। 

সর্বথাইনবদ্ভযোগানাৎ ত্যাগশ্চারি ত্রমুচ্যতে। 
কীর্তিতৎ তদহিৎসাদি ব্রতভেদেন পঞ্চধা ॥ 
অহিৎসা সূনৃতাস্তেয় ব্রন্গচর্যযাপরিগ্রহাঃ । 

সর্ববপ্রকারে নিন্দনীয় আন্থমতের সম্বন্ধ তাগ করাকে চরিত্র কহে এবং অহিংসাি 

ভেদানুসারে ব্রত পাচ প্রকার। প্রথম! অহিংস! ) কোন প্র'শিমাত্রকে না মারা | 

দ্বিতীয় (স্থনৃতা ) প্রি বাক্য বলা । তৃতীয় (অস্ত) চৌধ্য নাকরা। চতুর্থ 
(ব্রঙ্গচরধ্য ) উপন্থেত্দ্রিয়ের সংযম । পঞ্চম ( অপবিগ্রহ : সকল বস্ত€ ত্যাগ কর|। 

ইহার মধ্যে অনেক বিষয় উত্তম ; অর্থাৎ অহিংস। এবং চৌব্যাদি নিএইক্থ্ন ভাগ করা! 

উত্তম কার্ধয। পরম্থ এই সমস্ত অল্পমতের নিন্দ। কর! প্রস্ভতি দোষ বশত$ উত্তম কথাও 

দোবঘুক্ত হইয়াছে । যেরূপ নিন্দার কথা প্রথম সূরে লিখিত আছে যে মপ্ত হরি- 
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হরাদ্দির ধন সংসারে উদ্ধার কর্তা নহে। যাহাদিগের গ্রন্থ দর্শন করিলেই পুর্ণ বিস্ভা 
এবং ধার্টিকত! লা হয় তাহাকে নিকৃন্ট বলিয়া নির্দেশ কর! কি সামান্য নিন্ম! ? পুর্বে 

যেরূপ লিখিত হইয়াছে তত্রপ মহা! অসন্তব বাকা প্রযোক্ত। আপনাদিগের ভীর্ঘঙ্করদিগের 

প্রশংস! :করিতে হইবে ইহা কি বলা উচিত % ইহা কেবল ভ্রমের কথা । আচ্ছ। যে 
জৈন কোনরূপ চারিত্র দেখাইতে পারে না, পাঠ করিতে পারে না, এবং দান দিতে সমর্থ 
হয় না, তথাপি “জৈনমত সত” ইহা! বলিলেই কি সে উত্তম হইয়। যাইবে? আর, 
অন্যমতন্থ শ্রেষ্ঠ হইলেও শ্রেষ্ঠ হইবে? এইরূপ করিলে মনুষ্যকে ভ্রান্ত এবং বালবুদ্ধি 
কহিবে না, তবে কি কহিবে ? ইহাতে বিদিত হওয়। যায় যে ইহাদ্িগ্রের আচাধ্য ম্বার্থ- 

পর ছিলেন এবং পুর্ণ বিদ্বান ছিলেন না । কারণ য্দ তিনি সকলের নিন্দা করি তে 
তাহ! হইলে তাহার মিথ্যা কথায় কেহ ভুলিত ন। এবং ভাঙার প্রয়োজন সিদ্ধ হইত 

না। দেখ, ইহ! সিদ্ধ হইতেছে যে জৈনদিগের মত সকলকে নিমগ্ন করিয়! দেয় ও বেদ 

মত সকলের উদ্ধার করে। হরিহরা দিব সুদের ও ইহা'দগের খবভাদিদেন সমস্ত কুদেব,, 

এরূপ অপরে যর্দি কেহ বলে তাহা হইলে কি ইহাদিগের তাহ! মন্দ লাগিবে না 2 
ইহাদিগের আচাধ্য এবং মাননীয় লোকদিগের মারও ভ্রম দেখ । 

মূল-__ জিণবর আপা ভংগৎ উমগগ উস্নুত্তলে সদেসণউ। 
ভুলে রে ৮ ৬ 

আণা ভংগে পাবন্ত। জিণময় দুক্ধর: ধন্মমূ। 
প্রকরঃ ভাগং ২1 যন্তীশঃ | সুঃ ১১ ॥ 

উম্মার্গ এবং উৎস্ত্র বাবহাবের লেশমার প্রদর্শন করিলে জিনবর অর্থাৎ বীতরাগ 

তীর্থফরদিগের আভ্ঞাভঙ্গ ছয় এবং উহা দুঃখের হেড ত পীগ হইঠা থাকে ! জিনেশ্বরের 

কথিত সম্যক্তযাদি ধর্ম গ্রহণ কর! অতি কঠিন। এই হেতু যেরূপে গিনের আজ্ঞাতজ ন1 

হয়, তক্জপ করা উচিত ॥ ১১ ॥ ( সমীক্ষক ) আপনার মুখে আপনার প্রশংসা করা, 

আপনারই ধন্মের শ্রেষ্ঠতা কহ! এবং অপর ধন্ম্ের দিন্দা কর কেবল মৃর্থতার কথা । অন্য 
বিধান্ যাহার প্রশংসা করে তাহারই প্রশংস! উচিত । চোরও আপনার মুখে আপনার 

প্রশংসা করিয়া থাকে বলিয়। কি সে প্রশংসনীয় হইতে পারে £ এইরূপ ইহাদিগের কথা 

মূল-_বনুগুপবিজ বা নিলও উম্ন্বত্তভাসী তাহা বিঘুত্তন্বো ॥ 
জহবরমণিজুতো বিহ্বিদ্ফকরো বিমহরো৷ লোএ। 

প্রকরঃ ভাঃ ২। বিঃ সঃ ১৮॥ 
বিবধর সর্পের ফণন্থ মণি যেরূপ পরিহরণীয় তদ্রপ যে জৈনমতস্থ নহে সে যত উৎকৃষ্ট 

খাদি & পাত হউক তাছাকে ত্যাগ কর! জৈনদিগের উচিত ॥ ১৮॥ ( সমীক্ষক ) 
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দেখ কত দূর ভ্রমের কথ 1 বদি ইহাদিগের আচার্ধ্য এবং শিষ্যগণ বিদ্বান হইত তাহ! 

হইলে বিদ্ধান্দিগের সহিত প্রীতি করিত। যখন হুহাদিগের তীর্ঘস্কর পর্য্যস্ত অবিদ্ধান্ 

তখন কেন বিদ্বান্দিগের সম্মান করিবে ? পঙ্কে অথবা ধুলিতে স্বর্ণ পড়িয়া থাকিলে 
তাহ] কি ভ্যাজ্য হয়? হহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইল যে, জৈন ব্যতিরেকে অন্ত কে 

এরূপ পক্ষপাতী, ভ্রান্ত, দুরাগ্রহী এবং বিষ্াহীন হইবে ? 

মূল-_অই সযপা বিষপা বাধস্তি অপরে সুতো! 
বিপাবরয়া । 

ন চলস্তি সুদ্ধধশ্য। ধন্ন। কিবিপাবৰপব বেনু ॥* 
প্রকরঃ ভা ২। যষ্ঠীঃ সুঃ। ২৯। 

যে অন্যদর্শনী এবং কুলিজী জর্থাু জৈনমতবিরোধী হইবে জৈনগণ তাহার 'র্শনও 

করিবে না 1 ২৯ ॥ ( সমীক্ষক ) বুদ্ধিমান লোকে বিচার করিবেন যে ইহা কত দূর 

পামরত্বের কথ।। ইহা সর্ববথ সত্য যে যাহার মত সত্য সে কাহারও নিকট হইতে ভীত 

হয় না। ইহাদিগের আচার্য জানিতেন যে তাহার মত সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ এবং অন্ত 

কেহ শুনিলে উহার খণ্ডন হইয়া যাইবে । সেই হেতু (ইহাদের মতে ) সকলের নিন্দা 

কর আর সকলকে প্রতারিত কর। 

মূল-_নাম পিতস্সঅ স্থহৎ জেননিদিঠাই মিচ্ছপর্াই | 
জেসসিং অণুনৎ গা উধম্মীণবিহোঈ পাবমঈ | 

প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠিঃ ৩। সূঃ ২৭॥ 
জৈন ধর্মের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ধন্ম আছে উহ। সমস্ত মনুষাকে পাপী করে এইহেতু 

অস্ত ধশ্ না মানিয়া গৈন ধর্ম মানাই শ্রেঠ] ২৭॥ ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে 

যে জৈন ধণ্মমার্গ সকলের সহিত দৈর, বিরোধ, নিন্দ। এবং ঈর্ধ্যা আদি করাইয়৷ নকল্পকে 

দুষ্টকপ্মজ্রপ সাগরে নিমগ্র করে। জৈনগণ যেরূপ সকলের নিন্দ! করে অন্ত মহাবল্া, 

কেহই তক্রপ মহানিন্দ্ুক এবং অধম্ম হইতে পারিবে না। এক দিক্ হইতে একেবারে_ 

সকলেরই নিন্দা কর! এবং আপনাদিগের অতি প্রশংস!:কর! কি শঠ মনুধ্যের কার্য্য নহে 

বিবেক লোক যে মতই হউক তার উতকৃন্টাংশকে উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্টাংশকে অপ-. 

কুষ্ঠ বলিয়া থাকেন। 

মূল- হাহা গুরুঅঅ কজবং স্বামীনন্থ অচ্ছিক্কস 
চে 
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কহ জিন বয়ণ কহ স্ুুগুরু সাবয়া কহইয় অকজ ঝং 
প্রকঃ ভাঃ ২। যন্ঠীঃ সঃ ৩৫ ॥ 

সর্ব্ধজ্তভাসিত জিনবচন, জৈনসৃগুরু এবং জৈন ধন কোথায় এবং তদ্ধিরুদ্ধ [ন্ন 
মার্গের উপদেশক কুগুরু সকল কোথায় ! অর্থাৎ আমাদিগের স্থগুরু, স্ুদেব, এবং 
স্থধপ্ম এবং অপরের কুগুরু কুদেব, এবং কুধনর্ম ॥ ৩৫ ॥ ( সমীক্ষক ) কুলবিক্রয়কারিণী 
ডোমপত্বী যেমন আপন।র অল্প কুল মিষ্ট এবং অপরের মিষ্ট কুলও অল্প এবং নিশ্প্রয়োজন 
বলিয়া থাকে, এ সকল কথাও তদ্রুপ । জৈনদিগের বাক্য এইরূপ যে ইহারা আপনা- 

দিগের মত ভিন্ন অন্যমতাবলম্বীর সেব! করিলে মহা! দুক্ষণ্ম অর্থাৎ পাপ গণনা করে । 

মুূল-_-সপ্পো ইন্কং মরণৎ কুগুরু অপ্তা ইদেই মরণাই । 
তোবরিসপ্পৎ গহিষুৎ মা কুগুরুদেবণম্ ভদ্দম্ ॥ 

প্রকঃ ভাঃ ২। সুঃ ৩৭।॥ 

পুর্বেব যেরূপ লিখিত হইয়াছে যে, যেমন সর্পের মণিও ত্যাগ করা উচিত, তত্রূপ অন্য 
মার্গাবলম্বীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক পুরুষদিগকেও ত্যাগ করিতে হইবে । এক্ষণে 

অন্য মতস্থদিগের তদপেক্ষাও বিশেষ নিন্দা করিতেছে । জৈন মত ভিন্ন অন্য সকলেই 
কুগুর অর্থাত উহার! সর্পাপেক্ষাও অপকারা ; সুতরাং উহাদিগের দর্শন, সেবা, এবং সঙ্গ 

রুখন করিবে না। কারণ সর্প সহবাসে একবার মরণ হয় কিন্কু অগ্য মার্গস্থ কুগুরুদিগের 
সঙ্গ বশতঃ অনেকব!র জন্ম ও মরণে পতিত হয়। এই হেতু হে ভদ্র লোক! তোমরা 

ভিন্নমার্গয় গুরুদিগের পার্থেও দণ্ডায়মান হইও না; কারণ ভিন্নমাগীয়দিগের কিছুমাত্রও 

€সেবা করিলে দুঃখে পতিত হইবে । ( সমীক্ষক ) দেখ জৈনদিগের গুল কঠোর, ভ্রান্ত; 

দ্েষী, নিন্দাপর এবং প্রমত্ত অন্য কোন মতাবলম্বী হইবে না। ইহারা মনে মনে বিচার 

করিয়াছে যে আমর! অন্যের নিন্দা এবং আপনাদিগ্রের প্রশংসা না করিলে আমাদিগের 

সেব৷ এবং প্রতিষ্ঠা হইনে না । এরূপ মনে কবা উহাদিগের দুর্ভাগ্যের বিষয়, কারণ 

ঘতদিন উত্তম বিদ্বান্দিগের সঙ্গ ও সেবা না করিবে ততদিন ইহাদিগের যথার্থ জ্ঞান এবং 

সত্যধশ্ম প্রাপ্ত কখনই হইবে না। এই হেতু আপনাদিগের বিগ্ভাবিরুদ্ধ মিথ্যা বিষয় 

সফল ত্যাগ করিয়া বেদেক্ত সত্যবাক্য গ্রহণ কর টজনদ্িগের উ'চত। তাহা হইলে 

উহ্বাদিগের কল্যাপের বিষয় হয়। 

ম লি ভ্ণমে। কিৎ করিমে৷ তাণহয়াসাণ নর 
গং 
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জে দৎসি উপ লিং গৎ খিবংতি নরয়াম্ম যুদ্ধজণৎ ॥ 
প্রকঃ ভাঁঃ। ষচ্ঠিঃ সুঃ ৪০। 

যাহার কল্যাণের আশ! নষ্ট হইয়। গিয়াছে, যে বিচারশুগ্ অপ কার্য করিতে অতি 

"চতুর, সেই ছুষ্ট দোষবিশিন্ট লোকের সম্বদ্ধেকি কহ। যাইবে এবং কি করা যাইঞ্চে 
প্রারে ৮৪ কারণ তাহার উপকার করিলে সে বিপরীত ভাবে উপকর্থাকেই নাশ করে। 
যেমন কেহ দয় করিয়! যদি অন্ধ সিংহের চক্ষুরুন্মোচন করিতে যায় তাহা হইলে সে 

তাহাকেই ভোজন করিয়া! ফেলে ; হঞ্জপ ভিনমার্গহথদিগকে উপকার কর! কেবল আপনার 

নাশ করা । অর্থাত সর্ধদ। উচ্নাদিগের নিকট হইতে পৃথক. থাকিবে ॥ ৪০ ॥ ( সমীক্ষক) 
জৈনগণ যেবূপ বিচাব করে তদ্রপ ভি্মতাবলম্বী লোক যদি বিচার করে তাহা হইলে 

জৈনদিগের কহদুর ছুর্দশা হয় ? যদি কেহ উহাদিগের কোনরূপ ইপকার না করে তাহা 
হুইলে উহাদিগের কত কাধ্য নষ্ট হয় এবং উহাদিগের কতদূর ছুঃখ প্রাপ্তি হয়? জৈনগণ 
'আন্তের পক্ষেও কেন তক্রপ বিচার করে না? 

মূল _জহজহ তুই ধন্মে জহজহ ছুঠাণহোয় অইউদউ। 
সগদ্দিঠিজিয়াঁণৎ তহ তহ উল্লসইস মত্তৎ ॥ 

প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠী সুঃ ৪২ ॥ 
যে যে রূপে দর্শন ভম্ট নিহুণ, পাচ্ছত্ত।, উসন্না ও কুমীলিযাদি এবং অন্য দর্শনী 

তরিদপ্তী, পরিব্রাজক এবং বিপাদি দুষ্ট লোকদিগের শ্তিশয় বল সকার এবং পৃঙ্জাদি 

হইবে তত্তব্রপে সম্যগদৃষ্টি জীবদিগের সম্যক্ত, প্রকাশিত হইবে ইহা অতিশয় 
আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ( সমীক্ষক ) দেখ, এই সকল জৈন্যদিগের অপেক্ষ। অধিক ঈর্ধযা, 

দ্বেষ এবং বৈরবুদ্ধিযুক্ত দ্বিতীয় কেহ কি হইবে? অবশ্য অপর মতেও ঈরধ্যা ও ছ্েষ 

আছে। পরন্থু ইহাদিগের যত দূর মাছে ঠতদূর অন্ত কিছুতেই নাই। দ্বেষ পাপের 
'জুল। শ্ৃতরাং 'জৈনদিগের মধো পাপাচার কেন না রহিয়াছে ? 

মুূল--সংগো বিজাণ আহিউতে সিংধম্মাই জে 
পকুরন্তি। 

মতুণ চোরসংগৎ করন্তি তে চোরিয়ৎ পাবা ॥ 
প্রকঃ ভাঃ ২। ষগীঃ সু ৭৫। 

ইহার মুখ্য প্রয়োজন এই যে যুখলোক যেরূপ চোরের সঙ্গবশভঃ নালিকাচ্ছেদনাদি 
লগ হইতে ভীত হয় না তদ্রপঞ্জেন মত ভিন্ন অন্ধ চোরধর্থদে স্থিত লোক আপনার 
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অকল্যাণের ভয় করে না ॥ ৭৫ | (সমীক্ষক। যে যেনূপ লোক হয় সে অন্থকেও 
আপনার সদৃশ মনে করে। ইহা কি সত্য হইতে পারে যে অন্য সমস্ত মত চোরমত 
এবং কেবল জৈনদিগেরই সাধুমত ? যখন মনুষাগণ অতি অজ্ঞান এবং কুসঙ্গ বশতঃ 
ষ্টবুদ্ধি হইয়! যায় তখন অপরের প্রতি অতিশয় ঈর্ধা এবং দ্বেষাদি দুষ্ট ভাব ত্যা 
করে না। জৈনমত যেরূপ পরদ্ধেষী একপ অন্যমত নহে। 

মূল-জচ্ছ পস্থমহিঘলরকা৷ পন্বংহী মন্তি পাৰন বমীএ । 
পুঅন্তি তংপি সঢঢাহা হী লাবী পরায়স ॥ 

প্রকঃ ভাঃ ২। বষ্টিঃ সং ৭৬॥ 
পর্ব সুত্রে যে মিথ্যাত্বীর কথ. আছে তুদন্ুলারে জৈনমার্গ ভিন্ন সকলেই মিথ্যাত্ী 

এবং আপনারাই সম্যত্তবী। অর্থাৎ অন্য সকলে পাপী এবং জৈনলোক সকন্ভলই পুণ্যাত্বা । 
এই হেতু যদি কেহ মিথ্যাত্বীর ধম্ম- স্থাপন করে সে পাপী হয় ॥ ৭৬॥ (সমীক্ষক) অন্যের 
স্থানে চামুণ্ডা, কালিকা ও জ্বালা প্রমুখের অগ্রে পাপনোমী অর্থাত দুর্গীনৌমী তিথি 
প্রভৃতি লমস্ত যেরূপ অপকৃষ্ট হয় হদ্ধূপ হ্োমাদিগের পজসণ আদি ব্রত, যাহা হইতে 
মহাকষ্ট হয়, সে সকল কি অপকৃষ্ট নতে গ এস্থলে বামমাগীয়দিগে লীলা খণ্ডন কর! 
সঙ্গত বটে কিন্তু ইহারা যে শাসন দেবী এবং মরুত দেবী প্রভৃতি মানিয়। থাকে তাহারও 
খণ্ডন করিঙ্নে ভাল হইত। যদি বল যে আমাদিগের দেবী হিংসক নহে তাহ। হইলে 
সে কথা মিথ্যা । কারণ শাসন দেবা এক পুরুষের এবং এক ছা'গের চক্ষু উৎপাটন 

' করিয়াছিলেন । সুতরাং রাক্ষসী, এবং দুর্গীও কালিকার সঙ্গিনী ভগিনী তিনি কেন ন 
হইবেন ? তদ্ব্যভীত আপনাদিগের যচ্চখ!ণ আদি ত্রত সকলকে অতি শ্রেষ্ঠ এবং নবমী 
আ।দিকে ঢুষ্ট বল! মূঢ়তার কাঁষ্য। কারণ অপরের উপবাসের নিন্দা করা এবং আপনার 
উপবাসের স্তুতি কর! সজ্জনের কাধা নহে ! সত ভাষণাদ্ি ষে সকল ব্রত অনুষ্ঠিত হয় 
উহা। সকলের পক্ষেই উত্তম । জৈনদিগের এবং অনা কাহারও উপবাস সত্য নহে। 

মুূল-বেসাণবং দিয়াণয় মাহণডুৎ বাণজর কসির কাণমূ। 
ভত্তা ভর কগঠীণং বিয়াণৎ জন্তি দুরেণৎ ॥ 

... প্রকঃ ভা ২। যষ্টিঃ মুঃ ৮২ | 
ইহাই মুখা তর্থ এই যে বেশ্যা, চারণ এবং ভ.টাদি লোক ব্রাজ্মণ, যক্ষ, গণেশাদি 

বং মিথ্যাদৃষ্টি দেবী প্রভৃতি দেবতাদিগের ভক্ত হয়। যাহার! উহাদিগকে মানে তাহারা 

নিজে নিমগ্ন হয় এবং অপরকে ও নিমগ্র করে; কারণ উহাদিগেরই নিকট সমস্ত দ্রব্য 

ষানিল্প! থাকে এবং ৰীতরাগ পুরুষদিগের হইতে দূরে অবস্থান করে ॥ ৮ ॥ €( সমীক্ষক) 



৪৬২ পত্যার্থ প্রকাশ। 

ভিন্নমার্গায় দেবতাদ্দিগকে মিথ্যা বল! এবং জআপনাদিগের দেবতাদ্দিগকে সত্য বলা কেবল 
পক্গপাতের কথা, তদ্ভিন্ন বামমাগীঁয়দিগের দেবী প্রভৃতির নিষেধ করা হয়, পরস্ত শ্রাস্ধ- 
দিনকৃত্যের ৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত শাছে যে শাসন দেবা রাত্রিকালে ভোঞ্জন কর! হেতু এক 
পুরুধকে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন এবং উহার চক্ষু উত্পাটন করিয়া তাহার স্থানে 

ছাগের চগ্ষু উৎপাটন করিয়া সেই মন্ুুষ্যের জন্য সংযোগ্িত করিয়াছিলেন। এই 

দেবীকে কেন হিংসক বলিয়। মানা হয় না? রতুসার ১ ভাগ ৬৭ পৃষ্ঠায় কি লিখিত 
আছে দেখা যাউক । মরুহুদেবী প্রস্তরের যৃত্তি ধারণ করত পথিকদিগের সহায়তা 
করিতেন । ইহাকেও তদ্রপ কেন না মানা হয় ? 

মূল-কিংসোপি জণণি জাও জাণে! জণণী ইকিৎ 
অগোদ্ধিং। 

জইমিচ্ছরও জাও গুণে স্থৃতমচ্ছরং বহই ॥ 
প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্টিঃ সঃ ৮১॥ 

জৈন মত বিরোধী যে সকল মিথ্যাত্বা অর্থাৎ মিথ্যাধশ্মীবলম্বী তাহারা জন্ম গ্রহণ করে 

কেন ? যদি জন্ম গ্রহণ করে তবে বন্ধিত হয় কেন? অর্থাৎ উহ্ভারা শীঘ্র নস্ট হইয়া 

যাইলেই ভাল হইত ॥ ৮১ ॥ ( সমীক্ষক ) ইহাদিগের বিতরাগভাষিত দয়া ও ধম্ম 

দেখ! ইহার! ভিন্ন মতাবলম্বাদিগের জীবন পধ্যস্তও ইচ্ছা করে না। ইহাদিগের দয়া 
ও ধশ্ম কেবল কথন মাত্র এবং যাহা [কু আছে তাহ কেবল ক্ষুত্র জ্কাব এবং পশ্টদিগের 

জন্য, জৈন ভিন্ন মনুষ্যদিগের জন্য নহে। 

মল-সুত্ধে মগেগজায়া স্ুহেণ মচ্ছন্তি স্থদ্ধিমগ গমি। 
জে পুণঅ মগএজায়া মগ গে গচ্ছততি তং চুপপৎ॥ 

প্রকঃ ভাঃ ২। ষচ্টিঃ সঃ ৮৩॥ 
সংক্ষিপ্ত অর্থ ₹-_ইহার মুখ্য অর্থ এই যে জৈন কুলে জন্মগ্রহণ করিলে যে মুক্তি লা 

হয় ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে । পাস্ত জৈন ভিন্ন কুলে ভ্বাত ভিন্নমাগীয় মিথ্যাত্বী যে মুক্তি 

প্রাপ্ত হয় ইহা বড় আশ্চর্যের বিষয় । ইহার ফলভার্থ এই যে জৈনমতাবলম্বীই মুক্তি 

পায় এবং জন্ক কেহ তাহা পায় না । যে জেন মত গ্রহণ না৷ করে সে নরকগামী হয় ॥ 

৮1 ( লমীক্ষক ) জৈনমতস্থ কেহ কি দুষ্ট অথবা নরকগামী হয় না? সকলেই কি 

সৃত্তি্লাত করে 2 এবং অন্ত কেহ কি যুক্তি পায় না? ইহা কি উম্মন্ততার কথা নহে? 

বিষেধধন্দোক ব্যতীত এদ্প কথায় কে বিশ্বাস করিতে পায়ে ? 



ছাঙশ সমুল্লান। ৪৬৩ 

মূল-তিচ্ছরাণৎ পুআ! সতঘন্ত গুণাঁণকারিণী ভণিয়া। 
সাবিয় মিচ্ছত্বয়রী জিণ সময়ে দেসিয়। পুআ। 

প্রকঃ ভাঃ ২। যচ্চিঃ সুই ৯০ ॥ 
সংক্ষিপ্ত অর্থ : _কেবল জিন মূর্তির পুজাই দার, সৃতরাং ভিন্মা্গীয়দিগের মূর্তিপূজ! 

অসার। যে জিন মার্গের আজ্ঞা পালন করে সে তন্বজ্ঞানী এবং যে তাহ! না৷ করে সে 

তন্বজ্ঞানী নহে ॥ ৯০ ॥ ( সমীক্ষক ) বাহবা বাহবা ! কি কথ? বৈষ্ুবদিগের ম্যায় 

তোমাছিগেরও পাষাণাদি মূর্তি কি জড় পদার্থনির্দিত নহে? তোমাদিগের সুর্তি পুজা 

যেরূপ মিথ্যা, বৈষ্বদিগেরও তন্রপ মিথ্যা । যে হেতু ভুমি নিজে তন্বজ্ঞানী হইতেছ 

এৰং অন্যকে অতত্বচ্চানী করিতেছ এই হেতু ইভা বিদিচ হওয়া! যাইতেছে ফে তোমা 

দিগের মতে তত্বজ্ঞান নাই। 

মূল-_জিণ আণা এ ধন্মো আগা রহি আগ ফুড়ং অহ- 

ইয়মুণি উণ যতত্বৎ জিণ আগা এ কুণন্ু ধন্মৎ ॥ 
প্রকঃ ভাঃ ২। বস্টী সঃ ৯২॥ 

সঃ অর্থ__দয়। ও ক্ষমাদিকূপ জিন দেবের আভ্ভাই ধণ্ম এবং ভন্তিলন সমস্ত আজ্ঞা! 

অধন্্র ॥ ৯২ ॥ ( সমীক্ষক ) জৈন মত হইতে ভিন্ন কোন পুরুষই সত্যবাদী এবং ধণ্মাত্। 

নহে এ কথা কতদূর মন্তায়? সেই সকল ধাশ্রিককে সম্মাননা করা কি উচিত নহে? 

অবশ) যদি জৈন মতস্থ মনুষাদিগের মুখ ও লিহব। চন্্মনিশ্লিত না হইত, এবং অগ্ঠের 

চণ্মনিশ্মিত হইত তাহা হইলে এ কথা! সঙ্গত হইতে পারিত। ইহার] সআপনাদিগের 

মতস্থ পুস্তক, বচন এবং সাধু আদির বিষয়ে এতাঁদৃশ গৌরব করিয়াছে যে তাহা৷ হইতে 

বোধ হয় যেন ইহর! ভাটের মপেক্ষাও অধিক হইয়া রহিয়াছে ! 

মূল__বন্নেমিনারয়। উবিজেসিন্দুকাই সম্ভরংতাপম্। 

ভন্বাণ জণই হরিহররিদ্ধি সমিদ্বী বিউদ্ধোসং ॥ 
প্রকঃ ভাই ২ ষঙ্ঠীঃ সুই ৯৫॥ 

সঃ অর্থঃইহার মুখ্য তাতপয্য এই যে হরিহরাদি দেবসমূহের বিভূতি সকল নরকের 

হেতু এবং উহা। দেখিয়। জৈনদিগের শরীর রোমাঞ্তিত হইয়! পড়ে । রাঁজাজ্ঞা ভঙ্গ করিলে 

মনুষ্য যেমন মরণ পযান্তও ছুঃখ পায় তক জিনাজ্ঞা ভঙ্গ করিলে অন্ম মরণ ছুঃখ কেন 

না পাইফে ? ( সমীক্ষক ) জৈনদিগের আচার্য প্রভৃতির মনোবৃত্তি দেখ। উপরে কপট! 



৪৬৪ সভ্যার্থ প্রকাশ । 

এবং প্রতারকের লীলা মাত্র। এক্ষণে উহাদিগের ভিতরও প্রকাশিত হইয়াছে । উহারা 

হরিহরাদির এবং তাহাদিগের উপাসকের এশ্বধ্য এবং বৃদ্ধি দেখিতেও পারে না । উহা- 

দিগের রোমাঞ্চ এই জন্য উত্থিত হয় যে কেন অন্যের উন্নতি হইল? উহাদিগের মধ্যে 
অনেকে ইচ্ছা করে যে ইহাদিগের এশ্বধ্য আমাদিগের লাভ হউক এবং ইহার। দরিদ্র 

হইয়া! বাউক। জৈনগণ অতিশয় রাজে।র তোষামোদ প্রিয় মিথ্যারত এবং কাপুরুষ, এই 
জন্য উহার! রাজ্বাজ্ঞার দৃষ্টান্ত দিয়া থাকে । রাজার কি মিথ্যা কথাও মানিয়া৷ লওয়া 

উচিত ? ঈব্যা এবং দ্বেষপ্রিয় হইতে হইলে 'গৈন মপেক্ষ। অধিক কেহ হইতে পারিবে 

না। 

মূল_ _জে। দেইশুদ্ধধন্মৎ সে। পরমপ্য। জয়ম্মি নু অন্নো। 
কিং কঞ্গদ্দম্ম নরিসে। ইয়রতর হোইকইযাৰি ॥ 

প্রকঃ ভাঃ ২। যঙ্টী সুঃ ১০১ | 
সঃ অর্থ__যাহার! জৈনধশ্মবিরুক্ধ, তাহার! ঘুর্খ এবং বাহার। জিনেন্দ্রভাষিত ধর্মের 

উপদেষ্টা সাধু ব। গৃহস্থ অথঝ। গ্রন্থ কর্তা তাহার। সকলেই শীর্ঘঙ্করদিগের তুল্য এবং তাহা- 
দিগের তুল্য কেহই নাই । (সমীক্ষণ্ ) কেন পাকিপেন। ? জৈন লোক বালকবুদ্ধি না 

হইলে এ সকল কথা কেন মানিয়া বসিবে ? যেনধপ বেশ্যাগণ গাপনাদিগকে ভিন্ন অনা 
কাহারও ব্তুতি করে না এ কথাও তক্রপ দৃ্ট হইতেছে । 

মূল__ জে অমুণি অগুণ দোষাতে কহ অবুহাণহন্তিমবচ্ছা । 
অহতে বিহ্ম ঝচ্ছাত। বিমঅমি আণ তুল্লত্তৎ ॥ 

প্রকঃ ভাঃ ২। বষ্ঠিঃ সুঃ ১০২ ॥ 
সঃ অর্থঃ _জিনেন্দ্রদেব, তদুক্তসিদ্ধান্ত এবং ভিনমতের উপদেষ্টাদিগকে ত্যাগ কর! 

জৈনদিগের উচিত নহে ॥ ১০২॥ ( সমাক্ষক ) হখ! জৈনদগের ভ্রম, পক্ষপাত, এবং 
আঅবিস্তার ফল ভিন্ন আর কি হইতে পারে £ পর জৈনদিগের কোন কোন কথ! ব্যতীত 

অন্য সমস্ত ত্যাগ কর। উচিত। যাহার অল্প মাত্র বুদ্ধি থাকিবে মে যখনই জৈনদিগের 
দেব, সিদ্ধান্তগ্রন্থ এবং উপদেষ্টাদিগকে দর্শন ও অ্রুব” করিয়া বিচার করিবে সেই সময়েই 

নিংসন্দেহই ৬ৎসমস্ত ত্যাগ করিবে । 

মূল__বয়ণে বিস্থগুরুজিণবল্লহম্সকে সিংন উল্লস ঈসম্মং । 
অহকহদিণ মণিতেয়ং উলুল।ণৎ হরই অন্ধত্তং ॥ 

প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ট সুঃ ১০৮ 1 



দ্বাদশ সমুলাস। ৪৬৫" 

সঃ অর্থ; ধিনি জিন বচনের অনুকূল চলেন তিনি পৃজনীয় এবং যে বিরুদ্ধ চলে সে. 

অপৃজনীয়। জৈন গুরুদিগকে মানিবে অর্থাৎ অন্য মার্গাবলম্বীদিগকে মানিবে না 8: 
১০৮ ॥ ( সমীক্ষক ) আচ্ছা, যদি জৈনগণ অন্য অজ্ঞজানীদিগকে পশুবশ শিষ্য করিয়া ন! 

বন্ধ করিত তাহা হইাল উহার। উহাদিগের জাল হইতে নির্গত হইয়া আপনাদিগের মুক্তি 
সাধন করতঃ জন্ম সফল করিয়া লইত। যদ্দ কেহ তোমাদিগকে কুমার্গা, কুগুরু মিথ্যাত্বী 

এবং অসদুপদেষ্টা বলিয়া নির্দেশ করে তাহা হইলে তোমাদিগের কত দূর ক্লেশ বোধ হয় 2. 

তদ্রুপ তোমরা অপরের ছুঃখদায়ক বলিয়া তোমাদ্িগের মতে অদার বাক্য পরিপূর্ণ রহি- 

মাছে বলিতে হইবে। 

মূল_ তিহুঅণ জণৎ মরৎতৎ দ€ুণ ণিঅন্তিজেন অগ্লাণৎ ॥ 
বিরমংতিন পাব উধিদ্ধী ধিঠক্তণৎ তাণম ॥ 

প্রকং ভাঃ ২। যষ্ঠীঃ সং ১০৯ ॥ 
সঃ অর্থ যদি মৃত্যু পর্যন্তও দুঃখ হয় তথাপি জৈন লোক কৃষি বাণিজ্যাদি কর্ম 

করিবেন ; কারণ এই সকল কার্য নরকে লইয়া! যায় ॥১০৯॥ (সমীক্ষক ) এক্ষণে গৈন- 

দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ষে কেন তোমরা ব্যবসায়াদি কশ্ম করিতেছ ? কেন এই 

কর্ম ত্যাগ কর না? যদি ত্যাগ কর তাহা হইলে তোমাদদিগের শরীরের পালন এবং 

পোষণ হইতে পারে না। যদি তোমাদিগের কথানুপারে সকলেই উক্ত কণ্ম সকল ত্যাগ 

করে তাহ! হইলে কি বস্ত্র মাহার করিয়া জাবন ধারণ করিবে ? এরূপ অত্যাচারের 

উপদেশ কর! সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কি করে, হতভাগ্যগণ বিষ্তা এবং সতসঙন্গের অভাবে মনে 
মনে যাহ! আসিয়াছে তাহাই বৃথ। কহিয়াছে। 

মূল--তইয় হমাণ অহমা কারণ রহিয়া অনাঁণ গব্যেণ। 
জেজৎপন্তি উশুত্তৎ তেসিংদিদ্ধি চ্ছপন্মিচ্চৎ ॥ 

প্রকঃ ভাঃ ২। যন্ঠীঃ সঃ ১২১ ॥ 

সঃ অর্থ__জৈনাগমের বিরুদ্ধ শাস্ত্রবিশ্বাসী অধমের অপেক্ষা অধম। যে কোন 

প্রয়োজন পিদ্ধ হউক আর না হউক জৈনমতের বিরুন্ধ কহিবে না এবং বিশ্বাস করিখে 

না। প্রয়োজন সিদ্ধ হইক ব। না হউক অগা মত ত্যাগ করিবে ॥ ১২১ ॥ ( সমীক্ষক ) 

তোমাদ্দিগের মূল পুরুষ হইতে আঙ্গ পর্যন্ত বত গুরু হইয়াছে এবং হইবে, তাহারা অন্য- 

মতের নিল্দা কর! বাতীীত অন্য কোন কাঁধ্য করে নাই এবং করিবে না। আচ্ছা যেখানে 

কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় সে স্থানে জৈনগণ যখন শিষ্েরও শিষা হইয়া থাকে তখন 



৪৬৬ সত্যাথথ প্রকাশ । 

এভাদৃশ দীর্ঘ ও বিস্তৃত মিথ্যা কথ! সক রটন! করিতে যে অল্প মাত্রও লজ্জা! হয় না 
ইহ! অতশয় দুঃখের বিষয় ॥ 

মুল জন্বীর জিণমূস জিও মিরঈ উস্নুত্বলে সদেসণও । 
সাগর কোড়া কোড়িংহিং মই অই ভী ভবরণে | 

প্রকঃ ভাঃ ২। ষষ্ঠী সুঃ ১২২ ॥ 
সঃ অর্থঃ বদি কেহ এরূপ বলে যে গগন সাধূদ্দগের মধ্যে ধশ্ম আছে এবং আমা- 

দবিগের ও অন্যের মধ্যেও আছে, তাহা! হইলে তাণৃশ মনুষা কোটি কোটি বর্ষ পর্ধযস্ত নরকে 
অবস্থান করিয়াও পুনর্ধবার নীচ জন্ম লাভ করে ॥ ১২২ ॥ (সমীক্ষক ) বাহবা বাহব! ! 

বিদ্ভার শক্রগণ ! তোমরা! এরূপ মনে বিচার করিয়া থাকিবে ষে কেহ যেন তোমা- 

দিগের মিথ্যা বাক্যের খণ্ডন না করে এবং সেইজন্য এই ভয়ঙ্কর বচন লিখিয়াছ। উহ 

অসম্ভব। আর তোমার্দিগকে কত দূর বুঝান যাইবে । তোমর! মিথ্যা নিন্দা এবং অন্ত 
মতের সহিত বৈর এবং বিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া আপনাদিগের প্রয়োঙ্গন 

সিদ্ধ কর! (হ্খাস্ভ ) মোহনভোগের ন্যায় (উত্তম) মনে করিয়াহ। 

মুল- দূরে করণৎ দূরম্মি সাইণৎ তহয়ভাবণ। দরে । 
জিণধম্ম সন্দহাণ পিতির কছুরকাইনিঠবই ॥ 

প্রকঃ ভাঃ ২। যষ্ঠীঃ সঃ ১২৭॥ 
সং অর্থ--যে লোক জৈনধন্ম্ের কিছুমাত্রও অনুষ্ঠান করিতে পারে না, তথাপি 

ঞজৈনধন্ম মতা এবং অন্য ধন নহে” এইরূপ তাহার শ্রন্ধ! মাত্র হইতেই সে ভুঃখ হইতে 

উত্তীর্ণ হইয়া বায় ॥ ১২৭॥ (সমীক্ষক) গাচ্ছ!, মূর্ধনিগকে আপনাদিগের জালে 
আসক্ত করিবার জন্য ইহা! অপেক্ষ। আর কি অধিক প্রলোভন হইতে পারে? কারণ 

কোন কণ্ম করিতে হইবে না অথচ মুক্তি হইয়া যাইবে]এরূপ মপার মত আর কি হইতে 

পায়ে? 

মূল- _কইয়। হোহী দিবসে! জইয় স্থগুরূণ পায়ষ্লন্মি। 
উম্সুত্লে সবিসলবর হিওনিস্ুণে সুজিনধন্মং ॥ 

প্রকঃ ভাঃ ২। যষ্ঠী3 সঃ ১২৮। 
সঃ অর্থঃ যদি মনুষ্য হই :তবে জিনাগম অর্থাৎ জৈনদিগ্রের শাস্ত্র শুনিয়া এবং 

উৎসুন্তর অর্থা অন্য মতের গ্রন্থ কখন শুনিব ন! এইরূপ বদ্দি ইচ্ছা করে তাহ! হইলে 

সেই ইস্ছামাত্র হইতেই দুঃখ সাগর হইতে পার হইয়! যায় ॥ ১২৮॥ (ষমীক্ষক্ব ) একথ। 



হাদশ লমুল্লাস । ৪৩৭ 

নির্বেবাধ মনুষ্যদ্দিগকে কেবল প্রতারিত করিবার জন্য। কারণ উক্তরূপ ইচ্ছান্ধারা 

ইহলোকের দুঃখ সাগর হইতেও পার হওয়া হয় ন! এবং পূর্ববজন্মের পাপেরও দুঃখরূপ 
ফলভোগ ব্যতীত কঙ্ধন খণ্ডিত হয় না । এই সকল মিথ্যা অর্থাৎ বিস্তাবিরুদ্ধ কথা না 

ঘ্দি লিখিত হইত, তাহা হইলে বেদাদি শান্স দেখিয়। এবং শুনিয়া উহাদিগের সকল 

গ্রন্থের সত্যাসত্য জানিতে পারিয়া উহাদিগের অসার গ্রশ্থ সকল ত্যাগ করিত। পরম্ত 

এক্প দৃঢ় ভাবে এই সকল অবিদ্বান্দিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে উহাদিগের জাল 

হইতে কেবল যদি কোন সৎসঙ্গী বুদ্ধিমান ইচ্ছা করে শুবেই তাহার অপস্যত হওয়া সম্ভব 
কিন্তু জড়বুদ্ধিদিগের জপশ্ত হওয়া অতি কঠিন। 

মূল-_ জন্মাজেণৎ হিৎ ভণিয়ৎ স2যববহারং বিসোহিয়ং 

তস্স। 
জায়ই বিস্ুদ্ধ বোহী জিণআণ! রাহ গত্বাও ॥ 

প্রকঃ ভাঃ ২। যষ্ঠীঃ সঃ ১৩৮ ॥ 
স: অর্থঃ_যে জিনাচার্ধ্য কথিত শুত্র নিরুত্তি, বৃত্তি এবং ভাষ্যচু্ণ মানিয়া থাকে 

সে শুভ ব্যবহার এবং হুঃসহ ব্যবপ্ধার করিলে ও চরিত্রযুক্ত হইয় সুখ প্রাপ্ত হয় এবং 

অন্য মতস্থ গ্রন্থ দেখিলে হয় না ॥ ( সমীক্ষক ) অত্যন্ত অনাহারে থাক! প্রভৃতি কষ্ট 

সহনকে কি চারিত্র কহে? ক্ষুধায় এবং পিপাঁসায় ক্রেশ পাওয়া আদি যদি চরিত্র হয় 

তাহা হইলে অনেক লোক দুর্ভিক্ষ সময়ে অন্না্দি না পাইলে অনাহারে ক্লেশ পাইয়া 

শুদ্ধ হইয়া শুভ ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। তাহারাও শুদ্ধ হয় না এবং তোমরাও, 

শুদ্ধ হও না। কিন্তু পিত্তাদি প্রকোপ বশত রোগী হইয়া স্থখের পরিবর্তে দুঃখ প্রাপ্ত 

হইয়া খাক। ন্যায়াচরণ, সতাভাষণ, এবং ত্রহ্মচধ্যাদিই ধশ্ম এবং অসত্য ভাষণ ও 

অন্যায়াচরণাদিই পাপ হইয়া থাকে । সকলের সহিত গ্রীতি রাখিয়া পরোপকারার্থ 

জীবন ধারণ করাকেই শুভ চরিত্র কহা যায়। জৈনমতস্থদিগের অনাহার এবং তৃষ্ঠাতুর 

থাকা প্রভৃতি ধন্ম নহে। এই সকল সূত্রাদ্দি মানিলৈ অল্লমাত্র সত্য এবং অধিক 

অসত্য প্রাঞ্ড হইয়া লোকে দুঃখসাগরে নিমগ্র হয়। 

মল-জই জাণসি জিণনাহে৷ লোয়ায়া রবিপরকত্রভূও | 
তাতংতৎ মন রণ তো মহমন্নমি লোঅ আয়ারৎ ॥ 

প্রকঃ ভাঃ ২। যষ্ঠীঃ সুঃ ১৪৮। 
সঃ অর্থঃ__যে উত্তম প্রারন্ধ বিশিষ্ট মনুষা হয় সেই জিন ধশ্মের গ্রহণ করে অর্থাৎ 

ঘে জিন ধশ্মের গ্রহণ না করে তাহার প্রারন্ধ নষ্ট হইয়। যায় £ ১৪৮ ॥ ( সমীক্ষক ) 



৪৬৮ পত্যার্থ প্রকাশ। 

কথা কি ভ্রান্ত এবং মিথ্যা নহে? অন্য মতেকি শ্রেষ্ঠ প্রারবী এবং জৈন মতে 
নফটপ্রারব্ী কেহই নাই? এরূপ যে কথিত আছে যে সধশ্মী অর্থাৎ জৈন ' ধর্দ্মাবলস্থিগণ 
পরস্পর ক্লেশ উৎপাদন করে না পরম্ গ্রীতিপূর্ব্ক ব্যবহার করে, তাহাতে এইকূপ 
সিদ্ধ হইতেছে যে জৈনগণ অপরের সহিত কলহ করা অসৎ মনে করে না। উহাও 
উহাদিগের অযুক্তির কথা। কারণ সঙ্জন পুরুষ সকুল সঙ্জনদিগের সহিত প্রেম করে 
এবং ছুষ্টদিগকে শিক্ষা প্রদান করত; সুশিক্ষিত করে। এস্থলে লিখিত হইয়াছে যে 
ব্রাহ্মণ, ত্রিদণ্ডী পরিক্রাঞ্জকাচার্ধ্য অর্থাৎ সন্্াসী ও তাপসাদি অর্থাৎ বৈরাগী প্রভৃতি 
সকলেই জৈনমতের শত্র। এক্ষণে দেখ যে যখন সকলকে ইহার! শত্রু ভাবে দেখে 
এবং নিন্দ। করে তখন জৈনদিগের দয়! এবং ক্ষমারূপ ধর্ম কোথায় রহিল? যে হেড 
অপরের উপর দ্বেষ করাতে দয়! এবং ক্ষমার নাশ হয় এবং হিংসার ন্যায় দ্বিভীয় দোষ 
সার নাই। জৈন লোক যেরূপ দ্বেষের মুত্তি অন্যে সেরূপ হইতে পারে না। যদ্দি 
খধতদেব হইতে লইয়৷ মহাবীর পর্য্যস্ত ২৪ তীর্ঘস্করদিগকে রাগী, দ্বেধী এবং মিথ্যাত্বী 
কহা যায়, সৈনমতাবলম্বী লোক সকল সন্গিপাত জ্বরে পতিত রহিয়াছে মনে করা বায় 
এবং উহ্বাদিগের ধণ্মী নরক ও বিষতুল্য বুঝিতে হইবে এবূপ বলা যায় তাহা হইলে 
জৈনদিগের কতদূর ক্রেশ বোধ হয়? এইহেতু জৈনলোক নিন্দা এবং পরমত দ্বেষরূপ 
নরকে নিমগ্র হইয়! মহা ক্লেশ ভোগ করিতেছে । এই সকল কার্ধ্য যদি ত্যাগ করে 
তাহ! হইলে অতি উত্তম হয়। 

মুূল-_ এগো অগুরূ এগো বিাব গোচে ইআণি বিবহাণি। 
তচ্ছয়জৎ জিনদৰং পরুগপ্নরন্তৎ নবিচ্চন্তি ॥ 

প্রকঃ ভাঃ ২। ষন্ঠীঃ সৃও। ১৫০ । 
সঃ অর্থঃ-সকল শ্রাবকদিগের এক দেবগুর ধন্ম আছে। চৈত্যবন্দন অর্থাৎ 

জিনপ্রতিবিদ্ব মুত্তিদেবলের বন্দন, জিনদ্রব্যের রক্ষা এবং মুত্তির পৃূজ! করাই ধর্ম ॥ ১৫০ । 
'€ সমীক্ষক ) এক্ষণে দেখ যে যাবতীয় দুত্তিপৃঙ্গার গোলষোগ চলিয়া আসিয়াছে সে 

সমস্তই জৈনদিগের গৃহ হইতে চলিয়াছে। জৈলমতই সমস্ত ধর্মবিপ্নবের যূল। শ্রাদ্ধ 

দিন কৃত্য ১ পৃষ্ঠায় মৃত্তি পূজার প্রমাণ_ 

নবকারেণ বিবোহো ॥১॥ অন্ুসরণৎ মাবউ ॥২॥ 
বয়াইৎ ইমে ॥৩॥ জৌগে। ॥8॥ চিয় বন্দনণগো। ॥ €৫॥ যচ্চর- 

খাণং তু বিহি পুচ্ছম্॥ ৩ ॥ 
ইত্যাদি আবকদিগের প্রথমে তারদেশে নবকারে জপ করিয়। যাইবে ॥ ১ ॥ দ্বিতীয় 
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নবকার জপের পশ্চাৎ “মামি শ্রাবক” এইরূপ স্মরণ করিবে ॥ ২॥ তৃতীয় আমার 

অনুব্রতাদদি কথা! আছে ॥ ৩॥ চতুর্থতঃ চারিবর্গের মুখ্য মোক্ষ এবং তাহার কারণ 

জ্ঞানার্দি হইয়। থাকে । উহার সকল অত্রীচার নিশ্মল করিবার ছয় কারণ আছে । 

তাহাকেও উপাচারতঃ যোগ কহে। উক্ত যোগ কথিত হইবে ॥৪॥ পঞ্চম চৈত্য- 

বন্দন অর্থাৎ ভূত্তির নমস্কার, দ্রব্যভাব, এবং পৃঙ্জ| কথিত হইবে ॥ ৫ ॥ ষষ্ট প্রত্যাখ্যান 

দ্বার নবকারসী প্রভৃতি বিধিপূর্ববক কথিত হইবে ॥ ৬॥ এই গ্রস্থের পরে পরে অনেক 

বিধি লিখিত আছে ; অর্থাৎ সন্ধ্যাকালের ভোজন সময় জিনবিম্ব মর্থাৎ তাথক্করদিগের 

মুত্তিপূজা ও দ্বারপুজাদি শিধি আছে । দ্বারপৃজা1 মধ্যে অনেক অনেক আাড়ম্বর আছে। 

মন্দির নিন্দীণের নিয়ম মাছে । পুরাতন মন্দির নিশ্াণ ও সংস্কার হইতে মুক্তি লাভ 

হয়। মন্দিরে যাইয়া এইরূপে উপবেশন করিবে এবং অতিশয় শুক্তি এবং প্রীতির 

সহিত পূজা করিবে। “নমো জিনেন্দ্রেত্যঃ” ইত্যাদি মন্ত্দ্ধারা স্ানাদি করাইবে। 

“জল চন্দন পুষ্প ধুপ দীপনৈ$” ইত্যাদি হইতে জান! যায় যে গন্ধাদি অর্পণ করিবে । 

রত্বাসারভাগের ১২ পৃষ্ঠায় মৃত্তিপুজার ফল এইরূপ লিখিত আছে যে পৃজককে রাজ! 

অথব। প্রজা কেহই রোধ করিতে পারে না। (সমীক্ষক) এ লকল কথা সমস্তই 

কপোল কল্িত; কারণ রাজাদি অনেক জৈন পুজকদিগকে রোধ করিয়৷ থাকেন । 

রতুসারের ৩পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে মৃত্তিপৃজা দ্বারা রোগ, পীড়া এবং মহা! দোষ সকল 

দূরীভূত হয়। কোন একজন ৫ কপর্দক মূল্যের পুষ্প অর্পণ করিয়াছিল বলিয়া ১৮ 

দেশের রাজ্য পাইয়াছিল এবা উহার নাম কুমীরপাল্ হইয়াছিল। এ সকল কথা মিথ্য। 

এবং মূর্থদিগের প্রলোভন দেখাইবার জন্য রচ্তি। কারণ অনেক জৈনলোক পুন! 

করিতেছে অথচ রোগী রহিয়াছে এবং পাষণাদি মুর্তিপূজা হইতে এক বিঘা জমিরও 

রাজত্ব লাভ হয় না। যদি পাঁচ কপর্দক মূল্যের পুষ্প অর্পণ করিলে রাজা লাভ হয় 

তবে তক্জপ পাঁচ পাচ কপর্্দক মুল্যের পুষ্প অর্পণ করিয়া ক্রমশঃ কেন সমস্ত ভূগোলের 

রাজত্ব সংগ্রহ করিয়া লয় না? উহারা রাজদণ্ড কেন ভোগ করে? যদি মৃত্তি পূজা 

করিয়া ভবঙাগর উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে তবে জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন এবং চারিত্রের 

প্রয়োজন কি? রত্বদার ভাগ ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিত মাছে যে গৌতমের অঙ্গুষ্ঠে অস্ত এবং 

উহার স্মরণ করিলে মনোবাঞ্থিত ফল প্রাপ্ত হয়। ( সমীক্ষক ) এরূপ হইলে সমস্ত 

জৈনলোৌকের অমর হইয়া যাওয়! উচিত, কিন্তু তাহ! হয় না । স্থতরাং এ সকল কেবল 

মুর্খ দ্রিগের প্রতারণা করিবার জনা রচিত কথা । দ্বিতীয়তঃ ইহাতে কোন তত্বই নাই। 

রতুসারভাগ ৫২ পৃষ্ঠায় ইহাদিগের পৃঞ্জ। করিবার শ্লোক আছে; তাহ! এইরূপ £- 

জল চন্দন ধূপনৈরথ দীপাক্ষতকৈ নৈ বেদান্ত | 
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উপচারবরৈজিনেন্দ্রান্ রুচিরৈরছ্য যজামহে ॥ 
আমরা জল, চন্দন, অক্ষত, পুষ্প, ধৃপ, দীপ, নৈবেষ্ক, বস্ত্র এবং তি শ্রেষ্ঠ উপচার 

দ্বার জিনেন্দ্র অর্থাৎ তীর্থস্করদিগের পৃজ। করি। ইহা হইতে আমর! বলিডেছি যে জৈন- 
দিগের হইতেই মূর্তিপূজা চলিয়া আসিয়াছে । বিবেকপার ২১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে 
জিন মন্দিরে মোহ আইসে না এবং উহ! ভবসাগর উদ্ধার কর্তা । উক্ত পুস্তকের ৫১ 
পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত স্থলে লিখিত আছে যে মুক্তিপূজ1 হইতে সুক্তিলাভ হয় এবং দিন মন্দিরে 
গমন করিলে সদৃগুণ লাভ হয়। যেজল'ও চন্দনা্দি দ্বার! তীর্ঘস্করদিগের পূজ! করে 

তাহার নরক খণ্ডন হয় এবং স্বর্গে গমন করে । উহার ৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে 
জিন মন্দিরে খত দেবাদির মুর্তি পৃ! করিলে ধন, অর্থ কাম, এবং মোক্ষের সিদ্ধি হইয়! 
খাকে। উহার ৬১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে জিন যুত্তি সকলের পুজা করিলে সমন্ত 
জগতের ক্রেশ খণ্ডিত হইয়া! যায়। ( সমীক্ষক ) এক্ষণে হহার্দিগের অবিস্ভাযুক্ত ও 
অসম্ভব বাক্য সকল শ্রবণ কর। যদ্দি এইরূপ করিলে পাপাদি অসৎ কম্ম খণ্ডিত হয়, 

মোহ না আইসে, ভবসাগরের পারে উত্তীর্ণ হইয! যায়, সদ্গুণ আইসে, নরক খণ্ডন 
হইয়া স্বর্গ লাভ হয়, ধশ্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ প্রাপ্তি হয় এবং সমস্ত ক্রেশ দুরিভূত হইয়। 
যায়, তাহা! হইলে সমস্ত জৈন লোক কেন স্থুব্বী হয় না এবং কেন সমস্ত পদার্থের সিদ্ধি- 
লাভ হয় নাঃ এই বিবেকপারের ৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে যাহার নিজসূর্তির স্থাপন 
করিয়াছে, তাহারা আপনাদিগের এবং আপনাদিগের কুটুম্*গণের জীবিকার সংশ্মিতি 
করিয়াছে । উক্ত পুস্তকের ২২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে শিব বিষুত আদি মূর্তিপূজন 
অতি অসৎ অর্থাৎ উহ। নপক লাধন হইয়া থাকে । (সমাক্চক ) আচ্ছা যদি শিবাি 

মূর্তি নরকের সাধন, তাগ্া৷ হইলে জেনদিগের মূর্তি তজ্রপ কেন নহে? যদি হার 
বলে যে আমাদিগের ম.র্তি সকল ত্যাগী, শান্ত এবং শুভসুদ্রাযুক্ত বলিয়া উৎকৃষ্ট এবং 

শিবাদি মুর্তি তদ্রুপ নহে বলিয়া! অসৎ” তাহা হইলে উহাদিগকে বল! উচিত যে “তোমা- 

দিগের মুত্ডি দকল যখন লক্ষ লক্ষ যুদ্রাবায়ে নির্ট্িত মন্দিরে থাকে এবং উহাদিগের 

উপর চন্দন ও কেশরাদি অপিতি হয়, তখন উহারা ত্যাগী কিসে? শিবাদি মূর্তি ছায়। 

ব্যতিরেকে থাকে, তখন উহার ত্যাগী কেন নহে ? যে শান্ত বলা হয় তদ্দিষয়ে এরূপ 

বলিতে হইবে যে জ্ড় পদার্থ নিশ্চল বলিয়াই শান্ত। সমস্ত মুর্তি পৃজাই ব্যর্থ। (প্রশ্ন ) 
বআমাদিগের ম.র্ত সকল বস্ত্র ও ভূষপাদি ধারণ করে না বলিয়া উহ!রা উৎকৃষ্ট । (উত্তর) 

লকলের সমক্ষে বিবন্থ মর্তি থাকা এবং রাখা কেবল পশুবৎ লীলা । (প্রশ্ন) স্ত্রীর চিত্র 
অথবা মর্তি দেখিলে যেরূপ কামোতপত্তি হয়, তক্রপ পাধূ এবং যোগীদিগের মূর্তি দর্শনে 
সভগুণ প্রাপ্সি হয়। (উত্তর) যদি পাযাণাদি মূর্তি দর্শনে শুত পারখাম স্বীকার কর 
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তবে উহার জড়ত্বাদি ধর্ম তোমাদিগের উপর আসিয়া পড়িবে । জড়বুদ্ধি হইলে সর্ববথা 
নষ্ট হইবে এবং বিতীয়তঃ উত্তম বিস্তান্দিগের সঙ্গ এবং সেবা হইতে নিবৃত্ত হইলে ম.ঢুতাও 
অধিক হইবে । একাদশ সমুল্লাসে যে সকল দোষের উল্লেখ কর! হইয়াছে, পাধাণাদ্দি 
মর্তিপূ্ক সমস্ত লোকের সেই সকল দোষ উপস্থিত হয়। জনগণ যেরূপ মর্তিপূজ। 
সম্বন্ধে মহ! মিথ্যা কোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে মন্ত্র সম্থঙ্থেও তত্রপ অনেক অসম্ভব কথা 

লিখিত হইয়াছে । ইহাদিগের জন্ত্র এইরূপ £-_ 

রত্ুসার ভাগ ১ পৃষ্ঠায়-_ 

নমে। হরিহন্তাণৎ নমো সিদ্ধাণৎ নমো। আয়রিয়াণৎ 
নমো৷ উবজঝায়াণৎ নমো লোএ সরসাহ্ণৎ এসো পঞ্চ 
নমুক্কারে। সব পাবপ্পণাসণে। মঙ্গলাচরণৎ চ সবে সিপটভৎ 
হবই মজলম্ ॥ ৯॥ 

এই মন্ত্রের মাহাজ্মা লিখিত আছে এবং সকল জৈনদিগের ইহ! গুরু মন্ত্র। ইহার 

মাহাত্ম্য এরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে তন্ন, পুরাণ এবং “ভাট” দিগের কথাও হারাইয়া 
দিয়াছে। শ্রাদ্ধদিনকৃত্য ৩ পৃষ্ঠাঃ । রর চিত নদ 

জউকৰৎ। মন্তাণমন্তো৷ পরমে ইমুত্তি 
ধেয়াণধেয়ৎ পরমৎ ইমুত্তি। 
তত্তাণতত্বৎ পরমৎ পিত্ত 
সার সত্বাণ ঢুহাহয়াণৎ ॥ ১০ ॥ 

তাণৎ অন্নস্ত নে! অধ্ি। জীবাণৎ ভবসায়রে | 

বুভ্ডং তাণং ইমৎ মুত্তৎ। ন মুক্কারৎ সুপৌরযম্॥ ১১। 

কৰৎ। ন্ণেগজন্মং তরস চিআণৎ।. 

দুহাণং সারীরিমাণুসাণুসাণৎ | 

কত্বোয় ভন্বাণ ভবিজ্জনাসে 
ন জাবপত্তে। নবকারমন্তো ॥ ১২ ॥ 

এই মন্ত্র পবিজ্র এবং পরম মন্ত্র । বহা ধ্যানযোগের মধ্যে পরমধোয়ঃ এবং তত্বদিগের 

অধ্যে পরমতন্ব। দুঃখপীড়িত সংসারা জীবদ্দিগের পক্ষে নবকার মন্ত্র, সমুক্রপারে উত্তীণ 
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হইবার নৌকাতুল্য ॥ ১০ ॥ এই নবকার মন্ত্র নৌকাতুল্য বলিয়। যে উহা ত্যাগ করে সে 
ভবসাগরে নিমগ্ন হয় এবং যে উহা! গ্রহণ করে সে দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হয়। এই মন 
ব্যতিরেকে দুঃখ খণগ্ুডনকারক সমস্তপাপনাশক এবং মুক্তিবিধায়ক অন্য কিছুই নাই ॥ ১১॥ 
অনেক ভাবান্তরে উতপন্ন এবং শরীর সম্বন্ধীয় হুঃখ হইতে এবং ভব্যজীবদিগের ভবসাগর 
হইতে ইহা উদ্ধার করে । যে পধ্যন্ত নবকার মন্ত্র ন! প্রান্ত হয় তাবৎ জীব ভবসাগর 
হইতে পার-হইতে পারে না। ১২। এইরূপ দৃত্রে অর্থ িখিত আছে। এক নবকার 
মন্ত্র বাতীত অগ্নি প্রমুখ অষ্ট মহাভয় মধ্যে অন্য কিছুই সহায় নাই। যেরূপ মহারত্ 
বৈদূর্্য নামক মণি গ্রহণ করিতে আসিতে হয় অথবা শক্রভয়ের সময়ঞমোঘ অস্ত্র গ্রহণ 
করিতে আসিতে হয়, তদ্রপ শ্ুত কেবলীর গ্রহণ করিবে । সমস্ত ঘাদশাঙ্গ নবকার মন্ 
রহস্য জানিবে। এই মন্ত্রের অর্থ এইরূপঃ__( নমে। অরিহস্তাণং ) সকল তীর্ঘঙ্করদিগকে 
নমস্কার | ( নমো! সিদ্ধাণং ) জৈনমতস্থ সমস্ত সিদ্ধদিগকে নমস্কার | ( নমো অয়রিয়াশং) 
জৈন মতন্থ সমস্ত আচাধ্যদিগকে নমস্কার । (নমে। উবজঝায়াণং) জৈন মতস্থ সমস্ত 
উপাধ্যায়দিগকে নমন্কার । ( নমো লোয়সববদাহুণং ) এই সংসারে যাবতীয় জৈনমতীয় 
সাধু আছেন, তাহাদিগকে নমস্কার । যদিও মন্ত্র মধ্যে জৈন পদ নাই, তথাপ জৈনদিগের 
অনেক গ্রন্থে জৈনমতীয় ভিন্ন অন্য কাহাকেও নমস্কীর করিবে না এইরূপ লিখিত আছে, 
সতরাং পুর্বেবাক্তই প্রকৃত অর্থ। তত্ববিবেকের ১৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, যে মনুষা 
কাণ্ঠ এবং প্রস্তরকে দেববুদ্ধি করিয়! পূজা! করে সে উত্তন ফল প্রাপ্ত হয়। ( সমীক্ষক) 
যদি তদ্রপ হয় তবে দকলেই দর্শন করিয়া স্বখরূপ ফল কেন প্রাপ্ত হয় না? (রত্ুদার। 

তাগ ১০ পৃষ্ঠা ) পার্খবনাথের মু্তি দর্শনে পাপ নস্ট হইয়! বায়। কল্প তাষ্যের ৫১ পৃষ্ঠায় 
লিখিত আছে যে এক লক্ষ পঞ্চবিংশ সহ মন্দিরের জীর্ণোঙ্ধার কর! হইয়াছে; ইতাদি 

মৃস্তি পূজা সম্বন্ধে ইহাদিগের অনেক উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে জৈন 
মতই মবর্তি পৃক্জার মূল কারণ। এক্ষণে জৈন মতস্থ সাধুদিগের লীল| দেখ । (বিবেক- 
সার ২২৮ পৃষ্ঠা) জৈনমতস্থ এক সাধু কোশা নামক বেশ্যাকে ভোগ করতঃ পশ্চাৎ ত্যাগী 

হইয়। ন্ব্গলোকে গমন করেন। ( বিবেকসার ১০ পৃষ্ঠায়) অর্ণকমুনি চারিত্র হইতে 

স্থলিত হইয়া কয় বর্ধ পর্য্যস্ত দত্ত সেঠদিগের গৃহে বিষয় ভোগ করতঃ পশ্চাৎ দেবলোকে 
গমন করেন এবং শ্রীরুষ্ণের পুত্র ঢণ্ডন মুনির থলিয়! অপহরণ করিয়া পশ্চাৎ দেবতা! হইয়া- 
ছিলেন। ( বিবেকসার ১৫৬ পৃষ্ঠা ) জৈন মতস্থ সাধু লিঙ্গধারী অর্থাৎ বেশধারী মাত্র 

হইলেই শ্রাবকগণ তাহার সেবা করিবে । সাধু শুন্ধ চরিত্রই হউক অথব! অশুদ্ধ 
তপিত্রই হউক তিনি সর্ব প্রকারে পুজনীয়। ( বিবেকসা ১৬৮ পৃষ্ঠা) জৈন মতস্থ সাধু- 
দিগের চরিত্ররহিত এবং ভরষ্াচারী দেখিলেও শ্রাবকুগণের উাহাদিগকে সেব। করা কর্তব্য 

€বিবেকসার ২১৬ পৃষ্ঠা! ) এক চোর পাচ মুষ্টি কেণ মুগুন করিয়া চারিত্র গ্রহণ করিয়া- 
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ছিল এবং অতিশয় কষ্ট এবং পশ্চাত্তাপ করিয়! ছয়মাসের মধ্যে কেবল জ্ঞান লাভ করতঃ, 
সিদ্ধ হইয়াছিল। ( সমীক্ষক ) ইহাদিগের সাধু এবং গৃহস্থদ্িগের লীল! দেখ :₹_ইহা- 

দিগের মতে অনেক কুকন্মান্থিত সাধুও সদ্গতি লাভ করিয়াছে । ( বিবেকসার ) ১০৬. 
পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে যে শ্রীকষ্ণ তৃতীয় নরকে গিয়াছেন। (বিবেকসার ৪৮ পৃষ্ঠা ) 
যোগা, জঙ্গম, ( সন্যাসী ) কাজী মুল্লা কত লোকেই অজ্ঞান বশতঃ তপস্তা ও কষ্ট 

করিয়াও কুগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (রত্বনার ১৭১ পৃষ্ঠায়) লিখত আছে যে নব 
বাস্থদেব অর্থাৎ ব্রিপৃষ্ট বাসুদেব, দ্িপৃষ্ট বাস্থদেব, স্ব বান্ুদেব, পুরুষোস্তম বাসুদেব” 

সিংহ পুরুষ বাস্থদেব, পুরুষ পুগুরীক বাস্দেব, দত্ত বাস্থদেব, লক্ষ্মণ বান্থদেব ও নবম 

শ্রীকফ্ণ বাহৃদেব ইহার! সকলে একাদশ, দ্বাদশ, চ হৃর্দশ, পঞ্চদশ, অষ্টাদশ, বিংশতি এবং 
বাবিংশ তীর্ঘস্করদিগ্রের সময় নরকে গিয়াঞ্চেন। নবপ্রতিবান্ুদদেব অর্থাৎ অশ্বগ্রীবপ্রাতি- 

বাসুদেব, তারকপ্রতিবাস্দেব, মোদকপ্রতিবাস্তথদেব মধু প্রতিবান্থদেক, নিশুস্ত প্রতিবাস্থদেব, 

বলীপ্রতিবান্দেব, প্রহলাদপ্রতিবাস্রদেব, রাবণ প্রতিবান্থদেব, এবং জরাপিদ্ধু প্রতিবাস্থদে, 

ইহারাও সকলে নরকে গিয়াছে । কল্পভাষ্যে লিখিত আছে যে খষভদেব হইতে মহাবীর 
পর্য্স্ত ২৪ তীর্ঘস্কর সকলেই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে । ( সমীক্ষক ) আচ্ছা, বুদ্ধিমান্ পুরুষ 

বিচার করিয়! দেখুন যে ইহাদিগের সাধু, গৃহস্থ, এবং তীর্থঙ্করদিগের মধ্যে অনেক বেশ্যা- 

গামী, পরক্ত্রীগামী এবং চোর জৈন মতস্থ বলিয়া স্বর্গ এবং মুক্তিলাভ করিয়াছে আর 
শ্রীকৃষ্ঞাদি মহাধাশ্মিক মহাত্মা সকল নরকে গিয়াছেন ইহা কতদূর নিকৃষ্ট কথা? বিচার 
করিয়। দেখিলে ভদ্রলোকদিগের পক্ষে ক্িনদিগের সহবান করা অথবা উহাদিগের মুখ- 

দর্শন করা উচিত বোধ হয় না। কারণ উহাদ্িগের সহবাস করিলে সহবাসীরও হৃদয়ে 

এইরূপ মিথ্যা বিশ্বাস থাকিয়া যাইতে পারে । এই সকল মহাভ্রান্ত, এবং ছুরাগ্রহ 

বিশিষ্ট লোক দিগের সঙ্গ হইতে অনিষ্ট ব্যতিরেকে কিছুমাত্র ইষ্টলাভ হইতে পারে না। 

অবশ) জৈনদিগের মধ্যে যে উত্তম লোক *্ হইবে তাহার সহিত সংদঙ্গাদি করিলে কোন 

দোষ হইতে পারে না। (বিবেকসার ৫৫ পৃষ্ঠায় ) লিখিত আছে যে গঙ্গাদিতীর্থ এবং 
কাশী প্রভৃতি ক্ষেত্র সেবন হইতে কোনরূপ পরমার্থ সিদ্ধ হয় না; কিন্তু আপনাদিগের 

গিন্নার, প'লীটানা, এবং আবু প্রভৃতি ভীথক্ষেত্র মুক্তি পয্যন্ত দান করিয়া থাকে। 

(সমীক্ষক ) এস্থলে বিচার করা আবশ্যক যে শৈব ও বৈষ্ণবাদির জল ও স্থলরূপ তীর্থ 

এবং ক্ষেত্র সকল যেরূপ জড়ম্বরূপ জৈনদিগেরও তন্রপ। ইহার্দিগের মধ্যে একের শিন্দ। 

এবং অপরের স্তুতি করা মুর্খতার কাধ্য । 

জৈনদিগের সুক্তিবর্ণন। 
(০০০, ০০০ 

শপ আপ তাপসী 

* লোক উত্তম চলে এই অসার উজৈন মতে কখন থাঁকিবেন ন! 
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€ রত্বাসীর ভাগ ২৩ পৃষ্ঠ! ) মহাবীর তীর্ঘন্কর গেঁতমকে কহিতেছেন যে উর্ধীলোকে 
এক সিদ্ধশিল! নামক স্থান আছে। উহা স্বর্গপুরীর উপরিস্থিত, দীর্ঘে ও প্রন্ছে ৪৫ লক্ষ 
যোজন এবং স্থুলতায় ৮ যোজন । মুক্তার শুভ্রথারের ন্যায়, অথবা গোছুগ্ধের গ্যায়- 
উজ্জ্বল, স্বর্ণের গ্যায় প্রকাশমান এবং ক্ষটিক অপেক্ষাও নিশ্মল। উক্ত সিশ্বশিল। 
চতুর্দশ লোকের চুড়ার উপর সংস্থিত। উহার উপর শিবপুর ধাম আছে; তাহাতে সিদ্ধ 
পুরুষ নিরাধার অবস্থানকরে | সেস্থানে জম্ম মরণার্দি কোন দোষ নাই এবং তত্রস্থ জীব 
সর্বদা আনন্দে অবস্থান করে । উহার! পুনরায় জন্ম মরণ ছুঃখে পতিত হয় না, এবং 
উহাদিগের সমস্ত কর্ম খণ্ডিত হইয়া যায় ইহাই জৈনদিগের মুক্তি । (সমীক্ষক ) এই 
লকল বিচার করিলে নিপ্ধারিত হইবে যে যেরূপ অন্যমতানুসারে অর্থাৎ পৌরানিকের 
বৈকুষ্, কৈলাস, গোলক এবং শ্রীপুর প্রভৃতি, খুষ্টিয়ান্রে চতুর্থ স্বর্গ, এবং মুসলমানেরা 
সপুম স্বর্গকে মুক্তির স্থান মানিয়া থাকে তক্রপ জৈনগণও সিদ্ধশিলা এবং শিবপুরকে 

মনে করিয়া থাকে । কারণ জৈনগণ যাহাকে উচ্চ মনে করে, তাহ! নিম্শ্থিত অর্থাশ 

বাহার! আমাদিগের অপেক্ষায় পৃথিবীর নীচে থাকে তাহার্দিগের পক্ষে নিম্ন হইবে। উচ্চ 
এবং নিম্ন ব্যবস্থিত পদার্থ নহে। আর্য্যাবর্তবাসী জৈনগণ যাহাকে উচ্চ মনে করে 
তাহাকে আমেরিকাবা সিগণ নিন্ন মনে করে এবং আর্ধ্যাবর্তবাপণী যাহাকে নিঙ্গ মনে করে 

তাহাকে আমেরিকাবাসী উচ্চ মনে করে । উক্ত শিল! ৪৫ লক্ষের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৯০ 

লক্ষ ক্রোশ হইলেও তত্রস্থ মুক্ত লোক বন্ধনেই রহিল। কারণ উক্ত শিল৷ অথবা! শিব- 

'পুরের বহির্গত হইলেই মুক্তি দূরীভূত হইবে। উক্তস্থানে অবস্থান হইতে প্রীতি এবং 
উহার বহির্গমনে অগ্রীতিও থাকিবে ॥। যে স্থলে আবদ্ধ ভাবে প্রীতি এবং অশ্রীতি উভয়ই 

রহিয়াছে তাহাকে যুক্তিম্থান কিরূপে বলা যাইতে পারে £ নবম সমুললাসে মুক্তির বিষয় 
যেরূপ বর্ণন করা হইয়াছে তদ্রপ বিশ্বাস করাই সঙ্গত। দৈনদিগের যুক্তিও এক প্রকার 
বন্ধন। উহারাও মুক্তি বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছে । ইহা সত্য যে বেদের যথার্থ 

অর্থবোধ ব্যতিরেকে কেহ কখন মুক্তির স্বরূপ জানিতে পারে না। আরও ইহাদিগের 
কয়েকটি অসম্তব কথ! শ্রবণ কর। [বিবেক সার ৭৮ পৃঃ) এক কোটি লক্ষ কলসের 

ন্থারা জন্ম সময়ে মহাবীরকে স্নান করান হইয়াছিল। ( বিবেকঃ ১৩৬ পৃষ্ঠা) দশার্ণ 

রাজা মহাবীরের দশনার্থ গিয়াছিলেন। তাহার কিঞ্চিত অভিমান হওয়াতে তাহার 

নিবারণার্থ ১৬,৭৭,৭২১৬০০০ সংখ্যক ইন্দ্র এবং ১৩, ৩৭০৫৭২৮০০০০০০০০ সংখ্যক 

ইন্দ্রানী সেই স্থলে উপনীত হয়েন। উহা দেখিয়া রাজ বিস্য়াপন্প হইলেন । 
( সমীক্ষক ) এক্ষণে নিচার করা উচিত যে উক্ত সংখ্যক ইন্দ্র এবং ইন্দ্রাণী স্থান পাইতে 
হইলে কিয় সংখাক এতাদৃশ ভূলোক আবশ্খক | শ্রাদ্ধদিনকৃত্য আত্মনিন্নাভাবনার 
৩১ পৃষ্ঠায় লিখিত আচে যে বৃহণ্ড অথবা ক্ষুদ্র কূপ কিম্বা জলাশয় খনন করিবে ন!। 
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( সমীক্ষক ) আচ্ছা, যদ সকল লোক জৈন মতন হয় এবং কেহই যদি ক্ষুদ্র অথবা 
বৃহৎ কূপ বা জলাশয় না খনন: করে তাহা হইলে লোকে কোথা হইতে জলপান 
করিবে ? (প্রশ্ন ) পুক্ষরিণী প্রভৃতি খনন করিলে উহাতে জীব সকল পতিত হয় 

এবং তাহাতে খনন কর্তার পাপস্পর্শ হয় এই জন্ত আমরা সমস্ত জৈন মতম্থ লোক 
এই কার্য করি না। (উত্তর ) তোমাদিগের বুদ্ধি কেন নষ্ট হইল ? যেমন ক্ষুন্্র কষুত্র 

জীব পতিত হইয়! বিনষ্ট হওয়াতে পাপগণনা করা হয়, তন্রপ গে প্রভৃতি বৃহ বৃহৎ 
পশু এবং মনুষ্যাদি প্রাণীর জলপান হইতে যে মহাপুণ্য হয় তাহ! কেন গণনা কর 

না? ( তন্ববিবেক ১৯৬ পৃষ্ঠা) কোন নগরীতে নন্দমণিকাঁর নামে এক সেট এক বুহৎ 
কূপ খনন করা হেতু ধশ্মভ্রষ্ট হইয়া ষোড়শ মহা রোগাক্রান্ত হইয়। মৃত্যু প্রাপ্ত হয় 

এবং পরে সেই কৃপে মণ্ডুক হইয়া থাকে । মহাবীরের দর্শন প্রযুক্ত উহার জাতি 
স্মরণ হইয়াছিল । মহাবীর বলিতেছেন যে “আমার আগমন শুনিয়া এবং আমাকে 

পূর্বজন্মের ধণ্মাচাধ্য জানিয়া বন্দনা! করিতে আমিতেছিল। পথে শ্রেণিভাবে গমন 
কারী অশ্থারোহীদ্দিগের অশ্বপদাঘাতে ম্ৃঃ্য প্রাপ্ত হইল এবং শুভধ্যানের যোগবশতঃ 

দছুরাষ্ক নামে মহা সমৃদ্ধি সম্পন্ন দেবতা হইল। অবধিজ্ঞান হেতু আমি এখানে 
আসিয়াছি জানিয়া বন্দনাপুর্বক সমৃদ্ধি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছে” । ( সমীক্ষক ) 

এই সকল বিষ্ভাবিরুদ্ধ অসম্ভব ও মিথ্যা কথার প্রযোক্তা মহাবীরকে সর্ববোস্তম 
বলিয়া মনে করা মহ! ভ্রান্তির কথা। শ্রন্ধদিন কৃত্য ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে 
যে সাধু ম্বৃতক বন্ত্র গ্রহণ করিবে । ( সমীক্ষক ) দেখ ইহা'দগের সাধুও মহাব্রাগ্ধাণের 

তুল্য হইয়৷ গেল । বন্ত্র যেন সাধু গ্রহণ করিবে পরন্ত মৃতকের আতৃষণ কে গ্রহণ 

করিবে? ব্তমূল্য হওয়াতে বোধ হয় গুহে রাখিয়া দেয় এবং তাহা হইলে আপনার! 

কি হইল? (রত্বুসার ১০৫ পৃষ্ঠ ) ভর্জন, কর্তন এবং প্ষেণ ও অন্নপাকাদি করিলে 

পাপ হইয়। থাকে । ( সমীক্ষক ) এক্ষণে ইহাদিগের বিষ্তাহীনতা দেখ। আচ্ছা য'দ 

এ সকল কন্মখ্ম না করা ষায় তাহা হইলে মনুষাদি প্রাণী কিরূপে জীবন ধারণ করিতে 

পারে? জৈন লোকও পীণ়্ত হইয়া মরিয়া যাইবে । (রত্বসার ১০৪ পৃষ্ঠা) উদ্ভান 

করাতে মালীর € উদ্ভান পালকের ) এক লক্ষ পাপ হইয়া থাকে । ( সমীক্ষক ) 

মালার ( উদ্ভান পালকের ) যদি লক্ষ পাপ হয়, তবে অনেক জীব পত্র, ফল, পুষ্প ও 

ছায়া হইতে আনন্দিত হওয়াতে কোটিগুণ পুণ্যও হইয়া! থাকে, কিন্তু ইহার বিষয়ে 

কিছুই মনে কর! হয় নাই ইহ! কতদূর মুখতার কথা? ( তন্ববিবেক ২০২ পৃষ্ঠা ) 

এক দিন লন্বি সাধু ভ্রমক্রমে বেশ্াগৃহে গমন করেন এবং ধণ্মানুসারে ভিক্ষাপ্রার্থন 

করেন। বেশ্টা বলিল এস্থলে ধশ্মের প্রয়োজন নাই ! কিন্তু অর্থের প্রয়োজন আছে, 

তাহাতে ল্কি সাধু উহ্থার গৃহে ১২ লক্ষ ৫* সহশ্র মোহর (ন্বর্ণ যুদ্র! ) বর্ষণ করিয়া 
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দেয় । ( সমীক্ষক ) নষ্টবুদ্ধি পুরুষ ব্যতিরেকে কে একথা সত্য বলিয়া মনে করিবে? 
€রত্বদার ভাগে ৩৭ পৃষ্ঠায়) ।লখিত আছে যে এক পাধাণের মূর্তি থে স্থানে তাহাকে 
স্মরণ কর! হয় সেই স্থানে অশ্বারোহণে উপস্থিত হইয়া! তিনি রক্ষ। করেন। সেমীক্ষক) 

জৈন মহাত্মন! বল যে এক্ষণে তোমাদ্দিগের স্থানে যখন চৌধ্য, ডাকাইতি এবং 

শত্রতয়াদি হয় তখন তোমর! উহার স্মরণ করিয়া কেন আপনার্দিগের রক্ষা করির। 

লও না? কেন পুলিষাদি রাজস্থানে বৃথা ভ্রমণ করিতেছ? ইহাদিগের 
সাধুদিগের লক্ষণ £-_ 

সরজোহরণাভৈক্ষ্যতুজে লুঞ্চিতমুর্ধজাঃ। 
স্বেতান্বরাঃ ৭ নিঃসঙ্গা ৯ ॥১। 
লুষ্চিতা পিচ্ছিকাহস্ত! পাণিপাত্রা দিগন্বরাঃ। 
উর্দাসিনো গৃহে দাতু দ্বিতীয়! স্যুজিনর্ষয়ঃ ॥২। 
ভূঙক্তে ন কেবলৎ ন স্ত্রী মোক্ষমেতি দিগন্বরঃ | 
প্রাহুরেষাময়ৎ ভেদে! মহান্ শ্বেতাম্বরৈঃ মহ ॥ ৩ 

এই সকল শ্লোক দ্বার! গগিনদত্ত সূরি জৈন সাধুদিগের এইরূপ লক্ষণার্থ কহিয়াছেন 
সরজোহরণ চামর রাখা, ভিক্ষান্বার ভোজন করা, মস্তকের কেশ লুঞ্চিত করা, 
শ্বেতবন্ত্র পরিধান করা ক্ষমাধুক্ত থাকা এবং কাহারও সঙ্গ না কর এই সকল 

লক্ষণযুস্ত হইলে জৈনদিগের শ্বেতাম্বর যী কথিত হয়। দ্বিতীয় দিগম্বর যতী; 

ইহাদিগের লক্ষণ বন্ত্রধারণ ন! করা, শিরস্থ কেশ উৎপাটিত করা, পিচ্ছিকা অর্থাৎ 
রেশমী সুত্রের সন্মার্জনীর উপাদান বাুমূলে রাখা, ও কেহ ভিক্ষা দিলে হস্তে লইয়া 
ভোজন কর! এই লক্ষণ যুক্ত দিতীয় প্রকার সাধু হইয়া থাকে। তিক্ষার্দাতা গৃহস্ছের 

ভোজনের পর যাহার! ভোজন করে তাহারা জিনষি হয় অর্থাৎ তৃতীয় প্রকার সাধু 
হুইয়। থাকে । দিগম্বর এবং শ্বেতান্বর দিগের মধ্যে এই প্রভেদ যে দিগম্বরগণ 
স্ত্রীরংসর্গ করে না এবং শ্বেতাম্বরের। করে। এই সকল লনুষ্ঠান দ্বারা মোক্ষ লাভ 
হয়। ইহাদ্দিগের এই সকল ভেদ মাছে। এই হেতু দৈনদিগের মধ্যে কেশলুঝন 
কর! সর্বত্র প্রসিদ্ধ। পাঁচ মুষ্টি লুঞ্চন করার কথাও লিখিত আছে। (বিবেক 
সার ভাগ ২১৬পৃঠা ) লিখিত আছে যে পাচ মুষ্টি লুক্চন করিয়! চারির্র গ্রহণ করিয়াছিল 
অর্থাৎ পাচ মুষ্ি মন্তকের কেশ উৎপাটন করিয়! সাধু হইয়াছল। (কল্প সুত্র ভাষ্য 

১০৮ পৃঠা ) কেশ লুপ্চন করিতে হইলে গ্রেধলোমের তুলা কেশ রাখিবে। ( সমীক্ষক ) 
এক্ষণে জৈনগণ ! বল দেখি তোমাদিগের দয়! ও ধন্ম কোধায় রহিল? ইহ। এক 
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প্রকার হিংসা বলিতে হইবে অর্থাৎ আপনার হস্তেই লুঞ্চন করুক, অথবা উহার গুরু 
করুক কিন্থা অপরে করুক পরম্ক উক্ত জীবের কতদূর ভয়ানক কষ্ট হুইয়৷ থাকে? 
জীবকে কষ্ট দেওয়াকেই হিংসা কহে। (বিবেক সার) সংবশ ১৬৩৩ সালে 
শ্বেতাম্বরগণ হইতে ঢুণ্চিয়৷ এবং ঢুণ্চিয়া হইতে ত্রয়োদশ পন্থী প্রভৃতি প্রতারকগণ নির্গত 
হইয়াছে । টুশ্চিয়াগণ পাধাণাদি মুর্তি বিশ্বাস করে না এবং ভোজন ও স্নানের সময় ব্যতি- 
রেকে মুখের উপর সর্বদা আবরণ বাঁধিয়া রাখে । যতী প্রভৃতিও পুস্তক পাঠের সময়ই 
মুখ আবৃত করিয়া রাখে অন্য সময়ে তাহা করে না। (প্রশ্ন) মুখ আবৃত করা অবশ্য 

কর্তব্য । কারণ “বারুকায়” অর্থাৎ বায়, মধো ষে সকল সুন্মমশরীরধারী জীব থাকে 

উহারা মুখস্থ বাস্পের উষ্তা বশতঃ মৃত্যু প্রাপ্ত হয় এবং যে মুখ আবরণ করে ন! 
তাহার সেই পাপ হইয়া থাকে । এই হেতু মামরা মুখের উপর আবরণ রাখা উচিত 
মনে করি। (উত্তর ) একথ| বিস্ক। এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণাদ্দির রীতি অনুসারে অযুক্ত ; 

কারণ জীব অজর এবং অমর | স্থতরাং মুখবাস্পের দ্বারা মৃত হইতে পারে না। 

তোমরাও ইহাদ্দিগকে অজর এবং অমর বলিয়া! মানিয়। থাক। (প্রশ্ন) জীব অবশ্য 
মরে না, কিন্তু মুখের উষ্ণ বায়,বশতঃ উহাদিগের ক্লেশ হয় এবং তাহাতে ক্রেশদাতার 
পাপ হইয়া থাকে । এই হেতু মুখের উপর আবরণ রাখা উচিত। (উত্তর ) তোমার 

এ কথাও সর্নবথা অসম্ভব? কারণ কোন জীবকে কোনরূপ ক্লেশ ন! দিয়া কোন 

কার্য্যই নির্ববাহ হইতে পারে না। যদি মুখের বায় বশতঃ জীবদিগের ক্লেশ হয় ইহা! 
তোমার মত হয় তবে; চলিতে, ফিরিতে, উপবেশন করিতে, হস্তোখাপন করিতে এবং 

নেত্রাদি সঞ্চালন করিতেও অবশ্য উহাদিগের পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে । স্থতরাং 

তুমিও জীবদিগের পীড়া না দিয়! থাকিতে পার না। (প্রশ্ন) অবশ্য :যে পধ্যস্ত সম্ভব 

হয় ততদূর জীবদিগের রক্ষা করা উচিত; ষে স্থলে রক্ষা করা যায় না সে স্থলে 
আমরা অশক্ত । কারণ সমস্ত বায়, আদি পদার্থে জীব পুর্ণ রহিয়াছে এবং আমরা 

যদি মুখে বস্ত্রাবরণ না রাখি তাহ! হইলে অনেক জীব মরিবে ও বস্ত্রাবরণ গাখিলে 

সল্প সংখ্যক স্ৃতুযু প্রাপ্ত হইবে। (উত্তর) তোমার এ কথাও যুক্তিশুন্য । কারণ 

বস্্াবরণ দ্বারা জাবদিগের অধিক ক্লেশ উপস্থিত হয়। কেহ মুখের উপর বন্ত্রাবরণ 

ধারণ করিলে, উহার মুখের বায়, রুদ্ধ হইয়া নিন্ম দিকে অথবা পার্খাদিয়া এবং মৌন- 
সময়ে নাসিক! দ্বারা একত্র হইয়া নির্গত হয়। তাহাতে উষ্ণতা অধিক হইয়া 

তোমাদিগের মতাম্ুসারে জীবদিগের বিশেষ পীড়। উপস্থিত হইতে পারে। দেখ 

যেরূপ গৃহের বা কুটারের দ্বার বন্ধ করিলে মথবা “পর্দা” ( যবনিকা ) প্রক্ষেপ করিলে 
উহ্বাতে উষ্ণতা অধিক হয় এবং আনবরুদ্ধ রাখিলে ততদৃর হয় না, তঙ্রপ মুখ বন্ত্রাবৃত 

করিলে বিশেষ উঞ্ণতা হয় এবং মনাবৃত রাখিলে ন্যুন হয় । অতএব তোমর! 
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আপনাদিদের মতান্ুসারে জীবদিগের অধিক কষ্টদায়ক হইয়া থাক। মুখ আবৃত 
করিলে নাসিকার ছিত্র হইতে বায়ু একত্র হইয়! নির্গত হইয়া জীবদিগকে অধিক 
আঘাত করে এবং অধিক পীড়া উৎপাদন করে। দেখ, যেরূপ কেহ অগ্নিতে মুখদ্ধারা 
এবং কেহ নলীদ্বারা ফুত্কার দিলে মুখবায়ু বিস্তৃত হওয়াতে অল্পবেগে এবং নলীর 
বায়ু একত্র হওয়াতে অধিক বেগে অগ্নির উপর পতিত হয়, তন্রপ মুখের বস্ত্রাবরণ 

বশতঃ পায়ু রুদ্ধ হওয়াতে নাসিকাদ্ধারা অঠিবেগে নির্গত হইয়া জীবদিগকে অধিক 
ছুঃখ প্রদান 'করে। এই হেতু মুখে বস্্বরণক্ারী অপেক্ষা যে তাদৃশ বগ্রাবরণ 
রাখে না সে অধিক ধন্মাঞা । তদ্যতীত সুখের উপর বস্্াবরণ করাতে যথাযোগ্য স্থান 

ও প্রযত্বুদহকারে অক্ষর উচ্চারিতই হয় না এবং নিরমুনা সক অক্ষরকে সানুনাসিক 

উচ্চ'রণ করাতে তোমাদ্িগের দোষ হইয়! পাকে । শরীরের ভিতর দুরগন্ধপূর্ণ বলিয়া 

মুখে বন্াবরণ করাতে ছুরগন্ধও অধিক বৃদ্ধি পায়? শরীর হইতে নির্গত যাবতীয় বায়ু 
ছুগন্ধযুক্ত বলিয়া প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে এবং উহার রোধ করিলে দুরগন্ধও অধিক বৃদ্ধি 
পায়। যেরূপ আবদ্ধ মল অধিক দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং অনাবৃত হইলে অল্ল ছৃ্্ধযুক্ত হয়, 

তত্রূপ মূখে বস্ত্রাবরণ করাতে, দন্তধাবন, মুখ পরক্ষালন, সরান এবং বস্ত্র প্রক্ষালন না করাতে 

তোমাদিগের শরীর হইতে অধিক দুর্গন্ধ উৎপন্ন হইয়া সংসারে অধিক রোগ উৎপাদন 
করতঃ জীবদিগের বত পরিমাণে রোগ উতুপন্ন করে তোমাদ্দিগের তত পরিমাণে অধিক 

পাপ হইয়া খাকে । মলাদিতে অধিক দুর্গন্ধ হইলে যেরূপ “বিসৃচিকা” অর্থাৎ ওলাউঠ' 

প্রভৃতি বন্ুপ্রকার রোগ উতপশ্ন হইয়া জীবদিগের অধিক ছুঃখদায়ক হয় এবং নুন দুর্গন্ধ 
হইলে রোগও ন্যুন হইয়া জীবদিগের অধিক ছুঃখ হয় না, শঙ্ধপ তোমর! ছুর্গন্ধ বুদ্ধি 
করাতে অধিক অপরাধী হইয়! থাক এবং যাহারা মুখ বস্ত্রাবৃত করে না, এবং দন্তধাবন, 

মুখপ্রক্ষালন ও স্নানাদি করতঃ স্থান এবং বন্ধ বিশুন্ধ রাখে তাহার! তোমাদিগের অপেক্ষ। 
অনেক ভাল। যেরূপ যাহার! অন্ত্যজদিগের দুর্গন্ধযুক্ত সহবান হইতে পৃথক থাকে, 
তাহার! শ্রে্গ এবং যাহার! অগ্ত্যজদিগের ছূর্গন্ধের সহধাস করে তাহাদিগের বুদ্ধি নির্মল 

হয় না, তন্রপ তোমাদিগের এবং তোম'দিগের সঙ্গাদিগেরও বুদ্ধি মার্জিত হয় না। 

রোগের অধিকত! এবং বুদ্ধির স্বল্লহা বশতঃ যেরূপ ধণ্মানুষ্ঠানের বাধা হয় তন্রপ 

ছগন্ধযোগবশতঃ তোমাদিগের এবং তোমাদিগের সঙ্গীদিগেরও অবস্থা হইতে হইবে। 

(প্রশ্ন) যেরূপ আবৃত গৃহে প্রজবলিত অগ্রিশিখা বহিনিরগত হইয়। বহিঃস্থ জীবাঁদগের 

ক্রেশ উৎপাদন করিতে পারে না চন্রপ আমর! মুখ বন্ত্রাবত করাতে বায়ুরোধ করিয়। 
বতিঃস্থ জীবদিগের ন্যুন দুঃখ উত্পাদন করিয়া থাকি । মুখ বন্ত্রাবৃত করাতে বানরের 

বাযুস্থিত জীবদিগের পীড়া উপস্থিত হয় না, যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিলে উহাতে ভস্ত 

ব্যবধান করিলে উহার উত্তাপ কম অনুভূত হয়। তদ্যতীত বায়ুস্থ জীব শরীরধারী 
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হওয়াতে অবশ্যই উহাদ্িগের ক্লেশ হইয়া থাকে । (উত্তর ) হোমার এ কথা বালকন্ব 
মাব্র। প্রথমতঃ দেখ যে ছিত্তর না থাকিলে এবং ভিতরের বায়ুর সহিত বাহিরের বায়ুর 

যোগ না হইলে সেন্থলে অগ্নি প্রজ্্বলিতই হইতে পারে না। ইহা! প্রত্যক্ষ যদি দে'খতে 

ইচ্ছা কর তবে কোন “ফানসের” মধ্যে দীপ প্রজ্লিত করিয়া! এবং উহার সমস্ত ছিদ্র বন্ধ 

করিয়া দেখিতে পাইবে যে ততক্ষণাৎই দীপ নির্ববাণ হইয়া! বাইবে। পৃথিবীর উপরিস্থিত 

মনুষ্যা্দি প্রাণী বাহিরের বায়ুযোগ ব্যতিরেকে যেরূপ জীবিত থাকিতে পারে না৷ তদ্রুপ 

অগ্নিও প্রজ্জলিত হইতে পারে না । একদিকে যদি অগ্নিবেগ রূন্ধ কর! যায়, তাহা 

হইলে অপর দিক্ দিয়া অধিকবেগে নির্গত হইবে। হস্ত ব্যবধান করিলে মুখে 

উত্তাপ অল্প অনুভূত হয়, কিন্তু হস্তে অধিক উত্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে । এই 

হেতু তোমার কথ! সঙ্গত নহে ৷ (প্রশ্ন ) ইহা সকলেই জানে যে খন কোন নিম্মপদন্হ 

লোক কোন উচ্চপদস্থ লোকের কর্ণে অথব৷ নিকট হইয়! কথা কহে তখন পাছে মুখের 

থুৎকার অথবা দুর্গন্ধ উহার কষ্টকর হয় এই জন্য মুখে আবরণ অথবা হস্ত ব্যবধান করিয়া 

থাকে। যখন পুস্তক পাঠ করা হয় তখন অবশ্যই উহার উপর থুৎ্কার পতিত হইয়! 

উহাকে উচ্ছিষ্ট করতঃ সমস্ত বিকৃত করে। এই হেতু মুখে বন্ত্রাবরণ রাখা উত্তম 

(উত্তর ) ইহা হইতে এইকূপ সিদ্ধ হইতেছে যে জীবরক্ষার্থ মুখ বন্ত্রাবৃত করা সম্পূর্ণ 

ব্যর্থ। উচ্চপদস্থ লোকের সহিত কথ কহিবার সময় লোকে যে মুখে আবরণ অথবা 

হ্ত ব্যবধান করে তাহার অভিপ্রায় এই যে যেন অপর কেহ সেই গুপ্ত কথা না শুনিয়া 

লয়। কারণ প্রকাশিত ও প্রসিদ্ধ কথ! কহিবার সময় কেহই মুখের উপর আবরণ অথবা 

হস্ত ব্যবধান করে না। ইহা হইতে এরূপ বিদিত হওয়া যাইতেছে যে গুণ কথার 

জন্যই তঙ্রুপ করা হয়। দস্তধাবনাদি না করাতে তোমাদিগের মুখাদি অবয়ব হইতে 

অতিশয় দুর্গন্ধ নির্গত হয় এবং কেহ যখন তোমাদিগের পার্খে অথবা তোমরা কাহারও 

পার্থে উপবেশন কর তখন দুর্গন্ধ ব্যচীত আর কি মনুভূত হইয়া থাকে ? মুখের ব্যবধান, 

হস্ত ভথবা বন্ত্রাবরণ ইত্যাদি দিবার অন্য অনেক কারণ শাছে। অনেক মন্ুয্যের সমক্ষে 

গুপ কথ! বলিতে হইলে হস্ত জবা বস্ত্র ব্যবধান না করিলে বায়ু অন্ত লোকদিগের 

দিকে বিস্তৃত হওয়াতে কথা সকলও বিস্তৃত হইয়া পড়ে । ছুই জনে নির্জন প্রদেশে কথা 

কহিবার ময় তৃতীয় কোন শ্রোতা না থাকাতে মুখের উপর হস্ত অথবা বন্ত্র ব্যবধান 

করা আবশ্যক হয় না। যদি বল যে উচ্চপদস্থের উপর থুকার পতিত হওয়া উচিত্ত 

নহে বলিয়া তক্রপ কর! হয়, তাহ! হইলে নিম্ন পদস্থের উপর থুণকার পতিত হওয়া কি 

উচিত 1 তত্ব্যভীত উক্ত থুৎকার হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব কারণ যদি আমরা 

দৃ্স্থ হইয়া কথ! কহি এবং বায়ু যদি আমাদিগের দিক হইতে শ্রোতার দিকে প্রবাহিভ 

হয় তাহা হইলে উক্ত থুংকার সুক্ষম হইয়া বায়,র সহিত ত্রসবেণু, স্বরূপ হইয়৷ তাহার 
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শরীরের উপর পতিত হইবে । উহাকে দোষ গণন! কর! অবিস্ভার কাধ্য ৷ যদি মুখের 
উষ্ণতা বশতঃ জীব স্বত হইত অথব| উহাদিগের ক্লেশ হইত, তাহ! হইলে বৈশাখ অথব৷ 
জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্য্যের মহা উত্তাপ বশতঃ বায়,কায়স্থ সকলেই মরিয়া! যাইত এবং একটিও 
জীবিত থাকিতে পারিত না । স্ত্তবাং মুখের উষ্ণতা হইতেও জীব মরিতে পারে ন। 
এই হেতু তোমাদিগের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ মিথ্যা । তোমাদিগের তীর্ঘস্করগণও যদি 
পূর্ণ বিদ্বান্ হইতেন তাহা হইলে এরূপ ব্যর্থ কথা কেন লিখিবেন ? দেখ যে সকল জীবের 
সমস্ত অবয়বের সহিত বৃত্তি বিস্তমান থাকে তাহাদিগেরই গীড়। অনুভূত হয়। এ বিষয়ে 
প্রমাণ ১--- 

পঞ্চাবয়বাৎ ম্খসংবিস্তিঃ ॥ 
ইহ সাংখ্য শাস্ত্রের সূত্র। বখন পঞ্চ ইত্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হয় তখনই 

জীবের স্থখ ও দুঃখ প্রাপ্তি হইয়া! থাকে । যেরূপ বধিরের গালিপ্রদান অনুভব হয় না, 

অন্ধের রূপ অথবা সম্মুখে সর্প ও ব্যাত্রাদি ভয়ানক জীবের গতি বোধ হয় না, অস্পন্দ 
দেহের স্পর্শজ্ঞান হয় না, পিনল রোগাক্রান্তের গন্ধ ত্রাণ হয় না এবং জিহ্বাহীনের রস 

বোধ হইতে পারে না, উক্ত জীবদিগেরও সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থা জানিতে হইবে । দেখ, 

মনুষ্যের জীব যখন স্থুপ্ডিদশায় থাকে তখন তাহার কোন সুখ ও ছুঃখ প্রাপ্তি হয় না, 
কারণ জীব তখন শরারের ভিতর আছে বটে কিন্থু বাহ অবয়বের সহিত তখন মহ্বন্ধ 

না থাকাতে সখ অথব৷ ছুঃখানুভব করিতে পারে না। বৈদ্ভ অথবা এক্ষণকার ভাক্তারগণ 

মাদক দ্রব্য পান বা ম্রাণ করাইয়া, রোগীর যখন শরীরস্থ অবয়ব ছেদন বা কর্তন করেন 

সেই সময়ে উহার কিছুই দুঃখ অনুভব হয় না। যেরূপ মুচ্ছিত প্রাণী সুখ অথবা দুঃখ 

অনুভব করিতে পারে না, তন্মরপ বায়ুকায়স্থ জীবও অত্যন্ত যুচ্ছিত বলিয়া স্খ অথবা 

দুঃখ অনুভব করিতে পারে না। ন্তরাং ইহাদ্দিগকে ক্লেশ হইতে রক্ষা! করিবার কথ! 

কিরূপে দিদ্ধ হইতে পারে? যখন উহ্াদিগের স্থুখ ছুঃখ প্রাপ্তিই প্রত্যক্ষ হয় না তখন 

অনুমানাদি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে 2 (প্রপ্ন ) যখন উহারা জাব, তখন কেন উহা- 

দিগের সুখ এবং দুঃখ না হইবে? (উত্তর) নির্বেবোধ লোক শ্রবণ কর। যখন 

তোমরা ন্যুপ্তির অবস্থায় থাক তখন তোমাদিগের কেন সমস্ত সখ ও দুঃখের অন্ভব হয় 

না? প্রসিন্ধ সম্বন্ধই সুখ এবং দুঃখানুভবের হেতু । এক্ষণেই উত্তর দিয়াছি যে মাদকু 

বস্তু শ্রাণ করাইয়। ডাক্তারগণ ছেদন, বিদ্বারণ এবং খণ্ডন করিলে যেরূপ রোগীর দুঃখা- 

সুতব হয় না, তজ্রপ অতি মৃচ্ছিত জীবদিগেরও স্থখছঃখ বোধ কিরূপে হইতে পারে ? 

কারণ উহাদিগ্ের অনুভব করিবার কোন সাধন নাই । (প্রশ্ন ) দেখুন, যাবতীয় হরি- 

হণ শাক, পত্র এবং কন্দ সবল আছে তাহ! আমর! ভোজন করি না। কারণ শাকে 
অনেক এবং কন্দমূলে অনন্ত জীন আছে। উহা ভোজন করিলে উক্ত জীবদিগের 
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বিনাশ হওয়াতে এবং ক্রেশ দেওয়াতে আমর পাপী হুইয়! পড়িব। (উত্তর) ইহা 

তোমাদিগের অতিশয় অবিন্ভার কথা কারণ, হরিছ্র্ণ শাক ভোজন করিলে জীবের 
বিনাশ এবং উহাদিগের ক্রেশানুভব হয় ইহ! কিল্ধূপে স্বীকার করিয়া থাক ? উহ্াদিগের 
পীড়। হয় তাহ! তোমর কখন প্রত্যক্ষ দেখ নাই। যদি প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাক তকে 

আমাদিগকে ও দেখাও । তোমর1 কখন প্রত্যক্ষ দেখ নাই এবং আমাদিগকেও দেখ|- 

ইতে পারিবে না । যাহ! প্রত্যক্ষ নহে তাহার অনুমান, উপমান এবং শব্ধ প্রমাণও 

কখন ঘটিতে পারে না । স্থতরাং পূর্বের্বে আমি যে উত্তর দিয়াছি ইহারও দেই উত্তর; 
জানিতে হইবে । কারণ যে সকল জীব অত্যন্ত অন্ধকারে, মহাস্থযুপ্তিতে অথবা মহা- 

মন্ততায় থাকে তাহাদিগের স্থখ এবং ছুঃখানুভব স্বীকার করা তোমাদ্দিগের, এবং 

এবং তীর্ঘস্করগণ ষাহারা তোমাদদিগকে এইরূপ যুক্তি এবং বিস্তাবিরুদ্ধ উপদেশ দিয়াছেন 
তাহাদিগেরও ভ্রমভ্ঞান মাত্র । আচ্ছা যখন গৃুঙ্চের অন্ত রহিয়াছে তখন, গৃহাভ্যস্তরস্থ 
জীব কিরূপে জ্নন্ত হইতে পারে ? যখন আমর! কন্দের অন্ত দেখিতে পাইতেছি তখন, 

তত্রস্থ জীবদ্িগের অস্ত নাই কেন? হ্ৃতরাং তোঁমাঁদিগের কথা! অতীব ভ্রান্ত ! প্রেশ্ব) 

দেখুন, আপনারা জল উত্তপ্ত না করিয়া অপক জল পান করেন বলিয়া, মহা পাপ 
করেন। আমরা যেরূপ জুল উষ্ণ করিয়া পান করি, আপনারাও তদ্রুপ করিবেন । 

( উত্তর) ইহাও তোমাদিগের ভ্রমজালের কথা । কারণ যখন তোমর! জল উত্তপ্ত কর 
তখন জলম্থ সমস্ত জীব অব” মরিয়! যায় এবং উহাদিগের শরীর উক্ত জলে সিদ্ধ হও- 

যাতে ও মৌরির আরকের মত হওয়াতে তোমরা যেন সেই দেহের রস পান কর ॥ 

স্থতরাং তোমরা অত্যন্ত পাপী হইয়া থাক। যাহারা শীতল জল পান করে তাহার! 

পাপী হয় না। কারণ শীতল জল পান করিলে জীবগণ উদরে যাইয়া কিঞ্তিৎ উষ্ণতা 

প্রাপ্ত হইয়া শ্বাসের সহিত পুনরায় বহির্গত হইয়া যায়। জলকায়স্থ জীবদিগের পুর্বোক্ত- 
রীতি অনুসারে সখ ও দুঃখ প্রাপ্তি হইতে পারে না । ম্ৃতরাং ইহাতে কাহারও পাপ 

হইবে না। (প্রশ্ন) জঠরাগ্রির উষ্ণতা বশতঃ জীব যেরূপ নির্গত হইয়৷ যায় তত্রপ 

উত্তপ্ত করিলে তাহার! জল হইতে কেন ন! নির্গত হইবে 2 (উত্তর ) অবশ্থ নির্গত, 

হইবে; পরস্ত যখন মুখুববায়ুর উষ্ণতা বশতঃ তোমরা জীবের মৃত্যু বিশ্বাস কর তখন, 
জল উত্তপ্ত করিলে তোমাদ্দিগের মতানুসারেই জীব মরিয়। ধাইবে অথবা অধিক পীড়িত 

হুইয়! নির্গত হইবে কিম্বা উক্ত জলে উহাদিগের শরীর সিদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহাতে 

তোমর! অধিক পাপী হইবে কি না? (প্রশ্ন ) আমর! আপনার হস্তে জল উত্তপ্ত করি 
না অথব! কোন গৃহস্থকে স্্রল উত্তপ্ত করিতে আজ্ঞা দিইনা। স্থৃতরাং আমাদিগের 

পাপ হয় না। ( উত্তর) যদি তোমরা উষ্ণ জল না গ্রহণ কর অথবা পান না কর তবে, 

গৃহস্থগণ কেন উঞ্চজল করে? এই হেতু তোমরাই কেবল উক্ত পাপের ভাগী নহ, 
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পরস্ত অধিরু লোককে পাপী করিয়া থাক । কারণ যদ্দি কোন এক গৃহস্থকে উত্তপ্ত করিতে 
কহিতে তাহা হইলে, এক স্থানেই উত্তপ্ত হইত কিন্তু যখন গৃহস্থের নির্ণয় করিতে পারে 
না যে সাধু কাহার গৃহে উপস্থিত হইবেন তখন তাহার! প্রত্যেকেই আপনার আপনার 
গৃহে উষ্ণ জল করিয় রাখে । এই হেতু এই পাপের তোমরাই মুখ্যভাগী। ছিতীয়তঃ, 
অধিক কান্ঠে এবং মগ্নিয় প্রত্থলন ও প্রশ্বালন হেতু উপরি লিখিত প্রমাণানুসারে রন্ধন- 
শ্শালায়, কৃষিস্থলে এবং ব্যবসার স্থলেও অধিক পাপী ও নরকগামী হইয়া থাকে। 

পুনরায় যখন তোমর। জল উষ্ণ করা বিষয়ে মুখ্য নিমিত্ত এবং যখন তোমর! উঞ্ণ জল 
পান করিতে ও শীতল জল পান না করিতে উপদেশ প্রদান করিয়। থাক তখন, তোম- 
রাই মুখ্য পাপের ভাগী হইয়! থাক এবং যাহার! তোমাদিগের উপদেশে শ্রন্কা করিয়! 
এক্সপ কথা কহে তাহারাও পাপী । এক্ষণে দেখ, তোমর। অতিশয় অবিস্তার রহিয়া€ 

কিনা? ক্ষুদ্র ক্ষুত্র জীবদিগের উপর দয়! কর! পুণ্য এবং অন্থমতাবলম্বীদিগের নিন্দা ও 
ঘপকার করা কি অল্প পাপ? যদি তোমাদ্দিগের মত সত্য হয় তবে স্থট্রির আদি সময়ে 

ঈশ্বর এতাদৃশ বর্ধা, নদীপ্রবাহ, এবং এত জল কেন উৎপন্ন করিয়াছেন £ ভদ্বযতীত 
সূর্য্কেই বা কেন উৎপন্ন করিলেন? তোমাদিগের মতানুসারে সূর্য্য হইতে কোটি কোটি 
জীব মরিয়। থাকে । তোমরা ফাহাকে ঈশ্বর মনে কর, যখন, তিনি সেই সময়ে 
বিদ্ধমান ছিলেন তখন, তিনি দয়! করিয়া সৃ্যের তাপ এবং মেঘকে কেন বঞ্ধ করেন 
নাই ! পুর্বেরাক্ত প্রকারে বিদ্ধমান প্রাণী ব্যতিরেকে কন্দমূলাদি পদার্থে অবন্থিত জীব- 
দিগের স্থখ ও ছুঃখ প্রাপ্তি হয় না। সর্বদা সকল জীবের উপর দয়! কর! ও ছুঃখের 

কারণ হইয়া থাকে । কারণ তোমার্দিগের মতানুসারে যদি সকল মনুষ/ই চলে এবং 
চোর ও দস্থ্যদিগকেও দণ্ড না দেওয়া যায় তাহা হইলে, কত দূর পাপের প্রশ্রয় হইয়। 

যায়? 

এই হেতু ছুষ্টদিগকে যথাবৎ দণ্ড দেওয়া এবং শ্রেষ্ঠদিগকে পালন করাতেই দয়! 
প্রকাশ হয় এবং তাহার বিপরীত অনুষ্ঠান করিলে দয়ার এবং ক্ষমারূপ ধন্মের নাশ 

হইয়া থাকে । বহু জৈন দোকান করে, ব্যবসায়াদিতে মিথ্যা কথ! কয়, পরকণিয় 
ধন হরণ করে, এবং দরিদ্র লোকদ্গিকে প্রতারণার্দি করিয় কুকম্ম করিয়। থাকে । 

উহাদিগকে নিবারণ করিবার জন্য বিশেষ উপদ্ধেশ কেন কর না? মুখে বস্ত্রাবিরণ 

বাধিতে হইবে ইত্যাদি প্রতারণায় কেন ফিরিতেছ ? যখন তোমর! শিষ্য অথব। শিষ্য। 

কর তখন কেশলুঞ্চন করিয়! এবং অনেক দিন অনাহারে থাকিয়। পরের ও আপনার 

আত্বাকে পীড়! দিয়া ও স্বয়ং পীড়া গ্রস্ত হইয়া কেন অপরকে দুঃখ দ্বাও এবং আতল্মহত্য। 

কর অর্থাৎ আত্মার ছুঃখদায়ক হইয়া থাক? তহ্যনীত হস্ত, শশ্ব, বৃষ এবং উষ্ট 

প্রভাতির উপর আরোহণ করিতে এবং মনুষ/দিগকে পরিশ্রম করাইতে, জৈনগণ 
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কেন পাপ গণনা কর না? তোমাদিগের শিষ্যগণ যখন প্রমীশহীন বাক্যসকলকে 

সত্য বলিয় প্রমাণ করিতে পারে না তখন, তোমাদিগের তীথঙ্করগণকে সত্য বলিয়া 

প্রাণ করিতে পারিবে না । যখন ভোমরা কথা কহিয়া থাক, তখন মার্গস্থিত শ্রোতা- 

দিগের এবং তোমাদ্দিগের মতানুসারে জীবসকল মরিয়া যায়। একপ স্থলে তোমরা 

এই পাঁপের কেন মুখ্য কারণ হইয়া থাক? এইরূপ সংন্ষিপ্ত কথন হইতে বন্ছ বিষয় 

বুঝিয়৷ লইতে হইবে যে, উক্ত জল, স্থল এবং বায়ুর স্থাবর শরীর বিশিষ্ট অত্যন্ত মুচ্ছিত 
ভীবদিগের কখন নুখ অথবা দুঃখ অনুভব হইতে পারে না 1 

এক্ষণে জৈনদিগের শারও কিছু অসন্তব কথা লিখিত হইতেছে ভাহাও, শ্রাবণ 
কর। ইহাও মনে রাখিবে যে আপনার হস্তের পরিমাণে সাদ্ধ তিনহস্ত হইলে 

এক ধনুঃ হইয়া থাকে । কালের সংখ্যা যেরূপ পুর্বে লিখিত হইয়াছে তদ্রপই 

বুঝিতে হইবে। রত্বসার ভাগ ১ম, ১৬৬-১৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে (১) খযভ 
দেবের শরীর ৫০০ *ত ধনুঃ দীর্ঘ এবং (৮৪০০০০০ ) ৮৪ লক্ষ পুর্বব বর্ষ তাহার আঘু। 

(২) অজিত নাথের শরীর পরিমাণ ৪৫০ ধনুঃ এবং (৭২০০০০০ ) ৭২ লক্ষ পূর্বব 

বর্ষ তাহার আমু । (৩) সংভবনাথের ৪০০ ধনুঃ পরিমিত দেহ এবং আমু (৬০০০০০০) 

৬০ লক্ষ পূর্ব বর্ষ। (৪) অতিনন্দনের দেহ পরিমাণ ৩৫০ ধন্ুঃ এবং আম্মু 
(৫০০০০০০ ) ৫০ লক্ষ পুর্ব বর্ষ। (৫) স্থুমতি নাথের ৩০০ ধনুঃ পরিমিত দেহ 
এবং আয়ু(৪০০০০০০ ) ৪০ লক্ষ পুর্বব বর্য। (৬) পপ্সপ্রভের শরীর ১৪০ ধনুঃ 

এবং আয়ু (৩০০০০০০ ) ৩০ লক্ষ পুর্বববর্ষ। (4) পার্খনাথের শরীর ২০০ ধনুঃ এবং 
আয়ু ( ২০০০০০০) ২০ লক্ষ পূর্বব ব্ষ। (৮) চন্দ্রপ্রভের শরীর ১৫০ ধনুঃ পরিমিত 

এবং আয়ু (১০০০০০০ ) ১০ লক্ষ পুর্ব বর্ষ । (৯) স্থুবিধিনাথের শরীর ১০০ ধনুঃ 

এবং আয়ু (২০০০০০ ) ২ লক্ষ পূর্বববর্ধ। (১০) শীতলনাথের ৯০ ধনুঃ পরিমিত 

দেহ এবং আয়ু (০০০০০ ) এক লক্ষ পুর্ব বর্ষ । (১১) শ্রেয়াংসনাথের ৮* ধন্ুঃ 

পরিমিত দেহ এবং আয়ু ( ৮৪*০০**) ৮৪ লক্ষবর্ব। (১২) বাস্ুপুজ্য স্বামীর 
শরীর ৭* ধনুঃ এবং আয়ু (৭২০১০, ) ৭২ লক্ষ বব। (১৩) বিমলনাথের শরীর 

৬* ধন্মুঃ এবং আয়ু (৬০০০০) ৬* লক্ষ বব। (১৪) অনস্তনাথের শরীর ৫০ ধু 

এবং আয়ু ( ৩,***০০ ) ৩ লক্ষ বর্ব। (১৫) ধণ্মনাথের ৪৫ ধনুঃ পরিমিত শরীর 

এবং আয়, €১০***০০ ) দশ লক্ষ বর্ষ। (১৬) শাস্তিনাথের শরীর ৪০ ধনুঃ 

ও আয়, (১০০০) ১ লক্ষ বর্ষ। (১৭) কুস্থনাথের শরীর ৩৫ ধনুঃ এবং 

আয়, (৯৫৯০) ৯৫ সহঅবর্ষ। (১৮) অমরনাথের শরীর ৩, ধনুঃ এবং আয়, 

(৮৪,* ) ৮৪ সহত্ত্র বর্ব। (১৯) মল্লীনাথের শরীর ২৫ ধনুঃ এবং আয়, (৫৫*** ) 

৫৫ সহত্র বৎসর । .(২*) মুনিস্থবৃত্তের শরীর ২* ধন্ুঃ এবং আয়, ৩* সহত্র বদর । 
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€২১) নমিনাথের শরীর ১* ধনুঃ এবং আয়,দশ সহ বর্। (২২) নেমিনাথের 
শরীর ১৭ ধনুঃ এবং আয়, এক সহজআ্র বসর । ( ২৩) পার্শনাথের শরীর ৯ হাত 

এবং আয়, শতবর্ষ । (২৪) মহাবীর স্বামীর শরীর ৭ হাত এবং আয়, ৭২ বর্ষ। 
'এই ২৪ তীর্ঘস্কর জৈনদিগের মতের প্রবর্তয়িতা, আচার্য এবং গুরু । জৈনগণ উহা- 

দিগকেই পরমেশ্বর বলিয়া মানে এবং উহার মকলেই মোক্ষলাভ করিয়াছেন এইরূপ 
বিশ্বাস করে। এবিষয়ে বুদ্ধিমান লোকে বিচার করিবেন যে মনুষ্য দেহ এতাদৃশ 
দীর্ঘ আযু সম্পন্ন কখন হওয়া! সম্ভব হইতে পারে কি না? এই পৃথিবীতে এতাদৃশ মনুষ্য 
অতি অল্পই বাস করিতে পারে। এই সকল জৈন কেবল অলীক গল্লপকথা রচন। 
করিয়াছে। পৌরাণিকগণ যে এক লক্ষ, দশ সহস্র অথবা এক সহত্র বংসর আয়ুর 
কথা লিখিয়াছে তাহাই যখন সম্ভব হইতে পারে না তখন, জৈনদিগের কথন কিরূপে 
সম্ভব হইতে পারে ? আরও শ্রবণ কর। কল্পভাব্য ৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, নাগকেতু 
কয়েক গ্রামের তুল্য এক শিলা অঙ্গুলীর উপর রাখিয়াছিলেন 1! কল্লভাষ্য ৩৫ পৃষ্ঠায় 
আছে যে মহাবীর অঙ্গষ্ঠ দ্বার! পৃথিবীকে অবনত করিয়াছিলেন এবং উহাতে শেষ নাগের 
কম্প উপস্থিত হুইয়াছিল !!! কল্পভাষ্য ৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, মহাবীরকে সর্পে 
দংশন করিলে রুধিরের পরিবর্তে ছুগ্ধ নির্গত হয় এবং এ সর্প অষ্টম ম্বর্গে গমন করে !! 
কল্পভাষ্য ৪৭ পৃষ্ঠায় আছে যে মহাবীরের চরণের উপর পায়সান্প পরু করিলেও চরণ দগ্ধ 
হয় নাই! কল্লভাষ্য ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে এক ক্ষুত্র পাত্রে উদ্ী আনীত হইয়া- 
ছিল। রত্বসারভাগ ১ম ১৪ পৃষ্ঠায় আছে যে শরীরের মল পরিষ্কার করিবে না এবং ঘর্ষণ 
করিবে না। বিবেকসার ১ম ভাগ ১৫ পৃষ্ঠায় আছে যে জৈনদিগের মধ্যে দমসার নামে 
একজন সাধু ক্রোধিত হইয়! উদ্বেগ জনকদূত্র পাঠ করতঃ কোন এক নগরে অগ্নি 
লাগাইয় দিয়াছিল এবং সে মহাবীর তীর্ঘস্করের অতি প্রিয় ছিল। বিবেকঃ ১ম ভাগ 
১২৭ পৃষ্ঠায় আছে বে রাজার আজ্ঞ! অবশ্ট পালন করা কর্তব্য । বিবেক ১ম ভাগ 
২২৭ পৃষ্ঠায় আছে যে এক কোশ! নামক বেশ্যা এক থালের উপর সর্ধপ রাশীকৃত 
করিয়া তাহাতে সুচি সকল উদ্ধমুখ করিয়া রাখিয়া এবং উপরে পুষ্পাচ্ছাদন করিয়া উত্তম 
প্রকার নৃত্য করিয়াছিল এবং তাহাতে তাহার-চরণ সুচিবিদ্ধ হয় নাই অথবা সর্ধপের 
রাশিও বিকীর্ণ হইয়া পড়ে নাই 11! তত্ববিবেক ২২৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে এক 
স্কুল নামে মুনি এই কোশ! বেশ্যার সহিত একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়৷ পশ্চাৎ দীক্ষা 

গ্রহণ করতঃ সদ্গতি প্রাপ্ত হয় এবং উত্তত কোশা! বেশ্যাও বর্জনধন্মন পালন করতঃ 

সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল । বিবেকঃ ১ম ভাগ ১৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে এক সিন্ধের 
কস্থা গলদেশে পরিধান করাতে উহা এক বৈশ্যকে নিত্য ৫** স্বরণমুদ্র৷ দান করিত! 
বিবেকঃ ১ম ভাগ ২২৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে বলবান্ পুরুষের আজ্ঞা ও দেবাদ্ডা 
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প্রতিপালন করিলে এবং ঘোর বনে কষ্টে নির্বাহ করিলে, গুরু, মাত।, পিতা, কুলাচার্ধ্য, 

জ্ভাতিলোক, এবং ধন্মোপদেষ্ট| এই ছয় জনকে রোধ করিলে ( বিরুদ্ধাচরণ করিলে ) 
ধর্ম বিষয়ে ন্যুনতা৷ বশতঃ ধর্ট্ের হানি হয় না। ( সমীক্ষক ) এক্ষণে ইহাদিগের মিথ্যা 

কথা সকল শ্রবণ কর । এক মনুষ্য কি কখন গ্রামের তুল্য পাঁষাণখণ্ড অঙ্গুলীর উপর ধারণ 
কুরিতে পারে এবং পৃথিবীর উপর অঙ্গুলির চাপ দিলে পৃথিবী কি কখন অবনত হইতে 
পারে ? তন্ডিন্ন যখন শেষনাগই নাই তখন কম্প কাহার হইবে? ॥৩॥ আচ্ছা শরীর 
দংশন করিলে দুধ নিগত হওয়ী কেহ দেখে নাই স্তৃতরাং, উহ! ইন্দ্রজাল ব্যতীত অন্য 
কিছু নহে। উহার দংশনকর্তা সর্প স্বর্গে গমন করিল এবং মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি 
তৃতীয় নরকে গমন করিয়াছে ইহা! কত দূর মিথ্য। কথা 2॥৪ ॥ মহাবীরের চরণের 

উপর পায়স পন হইলে তাহার চরণ কেন দগ্ধ হইল না ?॥ ৫ ॥ আচ্ছা ক্ষুত্র পাত্রে 
কি উষ্ কখন আসিতে পারে? যদি শরীরের মল পরিষ্কৃত না হয় এবং শরীর না 

ঘধষিত হয় তাহা হইলে লোকের ভুগন্ধরূপ মহানরক ভোগ করিতে হইবে ॥৬॥ যে 

সাধু যে নগর দগ্ধ করিল উহার দয়া এবং ক্ষমা কোথায় গেল ? ॥৭॥ যখন মহাবীরের! 
সঙ্গ বশতঃ ও উহার আত্ম! পবিত্র হইল ন! তখন মহাবীরের স্বত্যুর পর জৈনগণ তাহার 
আশ্রয় লইয়া কখনই পবিত্র হইবে না॥৮॥ রাজার আজ্ঞ। অবশ্য মাননীয়, কিন্কু 
জৈনগণ ব্যবসায়ী বলিয়া! রাজা হইতে ভীত হইয়া এই সকল কথা লিখিয়! দিয়! 
থাকিবে ॥৯ ॥ কোশাবেশ্যার যতই কেন লঘু শরীর হউক ন| তথাপি সর্শের রাশির 

উপর উদ্ধমুখ সূচি রাখিয়! তাহার উপর নৃতা করা, সুচিবিদ্ধ না হওয়! এবং সর্পরাশি 
বিবীর্ণ না হওয়া, সম্পুর্ণ মিথ্যা ব্যতীত আর কি হইতে পারে £ ষাহাই কেন পরিণাম 

হউক না, কাহার ও কোন অবস্থায়ও ধর্্মত্যাগ করা উচিত নহে ॥ ১১॥ আচ্ছা, 
কম্থা বন নিশ্মিত হইয়! থাকে, উহা! প্রতিদ্দিন কিরূপে ৫০০ স্বর্ণ মুদ্রা দিতে পারে ? 
॥১ ॥ এক্ষণে এইরূপ অসম্ভব কথা সকল লিখিলে জৈনদিগের অসার পুস্তকের মত 
অনেক বাড়িয়া যায় । এই হেতু অধিক লিখিত হইল না। অর্থাৎ জৈনদিগের অল্প 

কথা ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট সমস্তই মিথ্যা জালে পরিপুর্ণ। দেখ 2 

দোসসি দোরবি পড়মে, 
দুগুণা লবণৎ মিধায় ঈসং মে। 
বৰারনমসসি বারমরবি, 
তপ্যভি ইনি দিঠ সসি রবিণো। ॥ 
প্রকরণ, ভা ৪ সংগ্রহণী সূত্র ॥ ৭৭ ॥ 
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যে জদ্ুন্বীপ লক্ষ যোজন অর্থাৎ ৪ লক্ষ ক্রোশ বিস্তৃত লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 
ইহাকে প্রথম দ্বীপ কথিত হয়। ইহাতে ছুই চন্দ্র এবং ছুই সূর্য্য মাছে । তক্রপ লবণ 

সমুদ্রে ইহার দ্বিগুণ অর্থাত ৪ চন্দ্র এবং ৪ সূর্য আছে। ঘাতকী খণ্ডে ১২ চন্দ্র এবং 
১২ সূর্যা আছে ॥ ৭৭ ॥ ইহার ত্রিগুণ করিলে $৬ হয় এবং উহার পহিত .জস্বুবীপের 
ছুই এবং লবণ সমুদ্রের ৪ একত্র করিয়া:৪২ চন্দ্র এবং ৪২ সূর্য্য কালোদাধি সমুদ্রে 
আছে। তত্রুপ অগ্রবস্তা দ্বীপ সমূহে এবং সমুদ্র সকলে চন্দ্র ও সূর্য্য আছে। অর্থাৎ 

পূর্বেবাক্ত ৪২ কে ত্রিগুণ করিলে ১২৬ হয় এবং উহার মধ্যে ধাতকী খণ্ডের ১২, লবণ 
সমুদ্রের ৪, এবং অদ্ুদ্ধীপের ২ এইরূপে একত্র করিয়া পুক্ষর দ্বীপে ১৪৪ চন্দ্র এবং 
১৪৪ সূর্য্য আছে । উহাও অদ্ধ মনুষ্য ক্ষেত্র বলিয়! গণন! কর! হয়। পরস্ক যে স্থানে 
মনুষ্য নাই সে স্থানে অনেক চন্দ্র এবং অনেক সূর্য আছে। পূর্বেবোস্ত অধ্ধ পুঙ্ষর 
দ্বীপে যে অনেক চন্দ্র ও সূর্য আছে তাহা স্থির আছে। পূর্বেধাক্ত ১৪৪ কে ত্রিগুণ 
করিলে ৪৩২ হয় এবং উহাতে জন্বদ্বীপের ২ চন্দ্র ও ২ সূর্য্য, লবণ সমুদ্রের চারি চারি, 

ঘাতক খণ্ডের দ্বাদশ দ্বাদশ এবং কালোদধির ৪২ একত্র করিয়া পুক্কর সমুদ্রে ৪৯২ চন্দ্র 
এবং ৪৯২ সূত্য আছে। শ্রীজিন ভদ্রগণীক্ষম! শ্রমণের বৃহত “সন্ধয়নী” তে এই সকল 
কথা আছে । “যোতীস করগুক পয়ন্নই মধ্যে, পচন্দ্রপল্পতি” এবং পসুরপন্নতি” প্রস্তুতি 
সিদ্ধান্ত গ্রন্থেও এইরূপ কথা সকল লিখিত মাছে। ( সমীক্ষক ) এক্ষণে ভূগোল 
এবং খগোলবিদ্ লোকের! শ্রবণ করুন । এই এক পৃথিবীতে এক প্রকারে ৪৯২ এবং 
অন্য প্রকারে অসংখ্য চন্দ্র ও সুর্য জৈনগণ বিশ্বান করে। আপনার্দিগের অতি সৌভাগ্য 

যে বেদমতানুযায়ী সূর্ধযসিন্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিষ গ্রস্থ অধ্যয়ন করতঃ ভূগোল এবং 
খগোলের যথার্থহত্ব অবগত হইয়াছেন। অন্যথা যদি কখন জ্নদিগের মহান্ধকারে 
পতিত হইতেন তাহা হইলে, চিরজস্মই শন্ধকারেই থাকিতে হইত এবং তঞ্জপই জৈনগ্রণ 
এক্ষণে রহিয়াহে। এই সকল অবিদ্বান্দিগের এইরূপ শঙ্কা হইয়াছিল যে জন্ুদ্বীপে 
একচন্দ্র এবং এক সূর্য্য দ্বারা কার্ধ্য নির্বাহ হইতে পারে না । কারণ চন্দ্র ও সূ্যা 
এতাদৃশ বৃহৎ পৃথিবীকে ঝেষ্টন করিয়া ত্রিংশ ঘটিকায় কিরূুপে আসিতে পারে। 
পৃথিবীকে ইহারা সূর্ধ্যাদি অপেক্ষাও বৃহৎ বলিয়া বিশ্বাম করে। ইহা ইহাদিগের 
কতদূর ভ্রম । 

দে। সসি দে! রবি যং তী এগং তরিয়াছ সঠিমংখীয়া | 
মেরুং পয়াহিণৎ তা। মাহ্বসখিত্তে পরিঅ ডংতি ॥ 

প্রকরণঃ ভাঃ ৪) সংগ্রহ সঃ ॥ ৭৯। 
মনুষ্যলোকে চন্দ্র ও সুর্যের পঙ.ক্তির সংখা। কথিত হইতেছে । ছুই চত্দ্র এবং ছুই 
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সূর্ধ্যে পডক্কি ( শ্রেণী ) হয় এবং উহারা এক এক লক্ষ যোজন অর্থাৎ লক্ষ ক্রোশ 
অন্তরে বিচরণ করে। যেরূপ সূর্য্যের পডক্তির মধ্যে চন্দ্রের এক পডক্তি আছে 
ত্রপ চন্দ্রের পডক্তির মধ্যে সুষ্যের এক পড়্ক্তি আছে। এইরূপে চারি পড্ক্তি 
আছে। সেই এক এক চন্দ্র পড.ক্তিতে ৩৬ চন্দ্রম৷ ও এক এক সূর্য্য পড.ক্তিতে ৩৬ সূর্য্য 
আছে। এই চারি পউক্তি জদৃদ্বীপের মেরু পর্ববতকে প্রদক্ষিণ করতঃ মনুষ্য ক্ষেত্র 
পরিভ্রমণ করিতেছে । অর্থাৎ যে সময়ে জন্স্বীপের মেরু হইতে এক সূর্য্য দক্ষিণ 
দিকে বিচরণ করে সেই সময়ে অপর সূর্য্য উত্তর দিকে বিচরণ করিতে থাকে । এইরূপে 
লবণ সমুদ্রের ২, ঘাতকীখণ্ডের ৬, কালোদরের ২১ এবং পুক্করা্ধের ৩৬ সূর্য্য এক 
এক দিকে বিচরণ করে। এইরূপে সমষ্টি করতঃ দক্ষিণ দিকে ৬৬ সূর্ধ্য এবং উত্তর 
দিকে ৬৬ সৃষ্্য নিজ নিজ ক্রমানুসারে বিচরণ করে। উভয় দিকের সমস্ত সূর্য একত্র 
করিলে ১৩২ সূর্য্য এবং এইরূপে উভয় দিকের ৬২1৬২ চন্দ্র পউক্তি মিলিত করিলে ১৩২ 
চন্দ্র মনুষ্য লোকে বিচরণ করে । এইরূপে চন্দ্রের সহিত নক্ষত্রাদির ও অনেকানেক 
পড়্ক্তি জানিতে হইবে । ( সমীক্ষক) এক্ষণে ভ্রাতগণ দেখ ! এই পৃথিবীতে 
১৩২ সূর্য্য এবং ১৩২ চন্দ্র জৈনদ্িগের গৃহে উত্তাপ দিয়া থাকে । যদি সত্যই উহার 
উত্তাপ দেয় তবে ইহারা কিরূপে জীবিত থাকে? রাত্রিতে শীতের প্রভাবে জৈনগণ 

বোধ হয় জমিয়া বায়। যাহারা ভূগোল এবং খগোল বৃত্তান্ত জানে ন| তাহারাই 
এই সকল অসম্ভব কথায় মোহিত হয়, অন্যে হয় না। যখন এক সূর্য্য এই পৃথিবীর 

সদৃশ অন্য অনেক ভূমগ্ডল প্রকাশিত করিতেছে তখন এই সামান্থ পৃথিবীর কথা কি 
বলিতে হইবে ? যদি পৃথিবী না পরিভ্রমণ করিত এবং সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ভ্রমণ 
করিতে তাহা হইলে, একবর্ধ পরিমিত দিন এবং রাত্রি হইত । হিমালয় ব্যতীত 

সুমেরু বলিয়! দ্বিতীয় পর্ববত নাই । যেব্প কলসের সম্মুখে এক সর্ষপ কিছুই নহে সুয্যের 

সম্মুখে উহা! সেইরূপ । যতদিন জৈনগণ উহাদিগের মতে থাকিবে ততদিন এসকল 
কথা জানিতে ন! পারিয়া সর্বদা অন্ধকারে পতিত থাকিবে 4 

সমত্তচরণ সহিয়াসৰৎ লোগং ফুসে নিরবসেসৎ 
সত্তয়চউদসভাএ পংচয়ন্পদে সবিরঈএ ॥ 

প্রকরণং ভা 81 সংগ্রহ সু ১৬৫ ॥ 

যে সম্যক চারিত্র সহিত হইয়া কেবলী হয় সেই, কেবল সমূদযাত অবস্থা হইতে 

চতুর্দীশ রাজ্যলোক আপনার প্রদেশ করিয়! বিচরণ করিবে। ( সমীক্ষক ) জেনগণ 

চতুর্দশ রাজ্য বিশ্বাস করে। উচ্না্দিগের মধ্যে চত়ুর্দশের চূড়ার উপরিস্থিত সরববাথসিদ্ধি 

বিমানের ধার উপর কিঞিতি দুরে সিদ্ধাশলা আছে এবং তত্রস্থ দিব্য আকাশকে 
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শিবপুর কহে । কেবলী অর্থাৎ বাহার! কেবল জ্ঞান, সর্ববজ্ঞত! এব পূর্ণ পবিত্রতা প্রাপ্ত 
হয়েন তাহারা সেই লোকে গমন করেন এবং আপানাদিগের আত্ম! প্রদেশে সর্ববজ্ঞভাবে 

০ অবস্থান করেন । যাহার প্রবেশ হয় সে বিভূ নহে এবং যে বিভূ নহে সে কখন সর্বজ্ঞ 
এবং কেবলঙজ্ঞানী হইতে পারে না। কারণ যাহার আত্ম। একদেশী সে, গমনাগমন করে 
এবং বদ্ধ ও মুক্ত এবং জ্ভানী ও অজ্ঞানী হইয়া থাকে | সর্বব্যাপী এবং সর্ববজ 
কখন তক্রপ হইতে পারে না। জৈনদিগের তীর্থঙ্কর সকল জীবরূপ হওয়াতে অল্প ও 
অল্পজ্ঞ হইয়! অবস্থিত ছিল। উহারা কখন সর্বজ্ঞ ও সর্ববব্যাপক হইতে পারে না 
পরন্ত, ধাহাতে সর্ববজ্ঞাদি গুণ যথাযথ ঘটিতে পারে সেই অনাস্ভানস্ত, সর্ববব্যাপক 
সর্বজ্ঞ, পবিত্র এবং জ্ঞানস্বরূপ পরমাক্মাকে জৈনগণ বিশ্বাস করে না। 

গবভনরতি পলিয়াউ । তিগাউ উক্কোসতে জহনেণৎ । 
মুচ্ছিম দুহাবি অস্তমুন্থ। অঙগুল অসংখ ভাগতণ, ॥২৪১॥ 

অর্থ_ এই সংসারে মনুষ্য ছুই প্রকারের আছে । এক গর্ভজ এবং অপর গর্ভজাত 
নহে । উহাদিগের মধ্যে গর্ভজ মনুষ্যের উৎকৃষ্ট আয়, তিন পল্যোপম এবং শরীর তিন 
কফ্রোশ বিস্তৃত! ( সমীক্ষক ) আচ্ছা, তিন পল্যোপম আর, বিশিষ্ট এবং তিন ক্রোশ- 
বিস্তৃত দেহযুক্ত মনুষ্য এই পৃথিবীতে অতি অল্পই ধরিতে পারে । পল্যোপম যেরূপ 
পূর্বে লিখিত হইয়াছে তক্রপ, তিন পল্যোপম আয়, হইলে অর্থাৎ ততকাল পর্য্যন্ত মষ্য 
জাবিত থাকিলে উহাদিগের সম্তানও ওত্রপ তিন ক্রোশ বিস্তৃত শরীর বিশিষ্ট হইবে। 
বোম্বাই নগরে ছুই এবং কলিকাতায় তিন ব৷ চারি জন তজপ মনুষা নিবাস করিতে 

পারে ? যদি তত্রপই হয় তবে, জৈনগণ যে এক এক নগরে লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের কথা 
লিখিয়৷ থাকে তাহার জন্য, লক্ষ লক্ষ ক্রোশ বিস্তৃত নগর ও হওয়! উচিত। সমস্ত 

পৃথিবীতে তন্জরপ একটি নগরও থাকিতে পারে না। 

পণয়৷ ললরকযোধণ । বিরকৎ ভা সিদ্ধিসিল ফলিহবিমলা । 
তছুবরি গজোয়ণৎতে লোগন্তে। তচ্ছ সিদ্ধঠিঈ ॥২৫৮ 

সর্ববার্থসিদ্ধি বিমানের ধবজ| হইতে ১২ যোজন উদ্ধ যে সিদ্ধশিল। আছে উহ' 

দীর্ঘে, প্রস্থে এবং স্থুলতায় ৪৫ লক্ষ যোজন পরিমিত। সিদ্ধশিলার সিদ্ধভূমি সকল 

ধবল, অভ্গুন, স্ুবর্ণময় এবং স্ফটিকের ন্যায় নির্দদল। কেহ কেহ ইহাকে “ঈষং” ও 
“প্রাগভরা” এই নামে কহিয়া থাকে । উক্ত সর্নবাথসিদ্ধশিলার বিমান হইতে ১২ 
যোজ্জন যাব আলোকও আছে। উক্ত পরমার্থ কেবলীশ্রত বিদ্িত আছে। উক্ত 
সবধার্পসিদ্ধশিল! মধ্য ভাগ ৮ যোজন স্মুল এবং তথা হইতে চারিদিকে ও চারি 
উপদিগন্তে ক্রমশ হাসবিশিষ্ট হইয়া মক্ষিকার পক্ষ সদৃশ লঘু এবং উত্তান ছত্রাকারে 
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সিদ্ধশিলার স্থাপনা আছে । উক্ত শিলার উপরে একযোঙজ্গন অস্তরে লোকাস্তর আছে: 

এবং সেই স্থলে সিঙ্গদিগের স্থিতি হইয়া থাকে । ২৫৮ ॥ ( সমীক্ষক) এক্ষণে বিচার 
কর! উচিত গঁঘ জৈনদিগের মুক্তিপ্থান সব্ধ্ধার্থসিদ্ধি বিমানের ধ্জার উপর ৪৫ লক্ষ 

যোজন পরিমিত শিলা হইলেও অর্থাৎ যতই উৎকষ্ট এবং নিম্ন হউক তথাপি সে 

স্থানে অবশ্যিত যুক্ত জীব এক প্রকারে বন্ধ থাকে । কারণ উক্ত শিলার বহির্গত 

হইলেই মুক্তি স্বখ খণ্ডিত হইবে এবং উহার বায়ু স্পর্শও হইবে না । অবিদ্ধান্দিগকে, 
ভ্রমজালে পতিত করিবার জন্য এই সকল কেবল কল্পন! মাত্র । 

বিতিচউরিৎ দ্িসসরীরৎ । বার সজোয়ণতি কোসচ 
উকোসং জোয়ণসহন পণিৎদিয়। উহে বুচ্ছন্তি বিসেসং 
তুূ॥ প্রকরণঃ ভাঃ৪। সংগ্রহ সঃ ২৩৭ ॥ 

সামান্ততঃ একেক্দ্রিয় জীবের শরীরে মধ্যে এক সহস্র যোজন শরীর যুক্তই উৎকৃষ্ট 

জানিতে হইবে, দুই ইন্দ্রিয়যুক্ত শঙ্খাদির শরীর ১২ যোজন জানবে, চতুরিন্দ্িয় 

ভ্রমরাদির শরীর ৪ ক্রোশ এবং পঞ্চেক্দ্িয়'দগের শরীর ১ সহক্সর যোজন অর্থাৎ চারি 

সহল্স ক্রোশ জানিতে হইবে । ২৬৭ ॥ ( সমীক্ষক) চারি চারি সহত্র ক্রোশ পরিমিত 

শরীর ধারী হইলে পৃথিবীতে অতি অল্প মনুষ্য থাকিলেই অর্থাত কয়েক শত মনুষ্য 
থাকিলেই পৃথিবী ঘনভাবে পুর্ণ হইয়া যায় এবং কাহারও চলিবার জন্য স্থানও থাকে 

না। অতএব অবস্থানের জন্য আবাল এবং পথ বিষয়ে জৈনদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে 
হইবে এবং যখন উহার! এব্ূপ লিখিয়াছে তখন উহারা আপনাদিগের গৃহে স্থান দিবে 
পরস্ত চারি সহত্ম ক্রোশ শরীরবিশিষ্টদিগের নিবাসার্থ এক এক জনের জন্য ৩২ সহস্র 

ক্রোশ বিস্তৃত গুহের আবশ্যক । তদ্রপ গৃহ নিশ্মাণ করিতে হইলে নদিগের সমস্ত 
ধন ব্যগ্রিত হইলেও গৃহ নিন্মিত হইতে পারে না। এতাদৃশ ৮ সহত্র ক্রোশ বিস্তৃত 
ছাদ নিশ্মীণ কারবার জন্য “কড়ি” কোথা! হইতে আনীত হইবে? উহাতে যদি স্তস্ত 

সংলগ্র করিতে হয়, তাহা ভিতরে প্রবেশও করিতে পারে না। স্ুতরাং এ সকল কথ 

মিথ্যা যল্পন! মাত্র । 

তে থুলা৷ পল্লে বিহুসৎ খিজ্জাচে বহুতি সৰেবি। 
তে ইন্ধিক অনৎখে। সুহুমে খম্মে পকপ্পেহ ॥ 
প্রকরণঃ ভাঃ 8 লঘুক্ষেত্র | সমাস প্রকরণ সুঃ 8 ॥ 

পূর্বেবাক্ত এক অঙ্গুল লোমের খণ্ড দ্বারা ৪ ক্রোশ বর্গ এবং তাদৃশ গভীর কৃপ 

পূর্ণ হইবে । অঙ্গ ল প্রমাণ লোম খণ্ড সকল মিলিত হইয়া ২৯৫৭১৫২ হইয়৷ থাকে এবং 



৪৯৩ সত্যার্থ প্রকাশ। 

অত্যন্ত অধিক হইলে ( ৩৩০৭৬২১০৪, ২৪৬৫৬২৫, ৪২১৯৯৬০১ ৯৭৫৩৬০০৯*০০৬০০ ) 

বিস্তার ঘন যোঙ্ধন পল্যোপমে সর্বস্থল রোমের এত সংখ্যক খণ্ড হইবে । ইহাও 
সংখ্যাত কাল হইয়৷ থাকে । পুর্বেরবাক্ত এক লোম খণ্ডের মনে মনে অসংস্যাত খণ্ড 
কল্পনা করিলে অসংব্যাত সৃন্মম রোমাণু হইবে ! ( সমীক্ষক ) এক্ষণে ইহাদিগের গণনার 

রীতি দ্বেখ। এক অঙ্গল প্রমাণ লোমকে কত খণ্ড করিয়াছে । উহা! কি কাহারও 
গণনায় আসিতে পারে £ আ'র উহ্থার উপরাস্ত মনে অসংখ্য খণ্ড কল্লন! করিতে চাহে । 

ই! হইতে এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে উহার! যেন পূর্ব্বোক্ত খণ্ড সকুল আপনাদিগের 
হস্ততারা করিয়াছে ৷ বদি হস্ত দিয়া না পারিয়া থাকে, তবে মনের দ্বারা করিয়াছে । 

এক অঙ্গল লোমকে অসংখ্য খণ্ড করা কখন কি সম্ভব হইতে পারে ? 

জৎবৃদীপপমাণৎ গুলজোয়াঁণলরক বট্টবিরকতভী । 
লবণাঈয়াসেসা। বলয়! ভাতুগুণদুগুণায় ॥ 
প্রকরণঃ ভাঃ&। লবুক্ষেত্র সমাঃ সঃ ॥১২॥ 

প্রথমতঃ জন্ুত্বীপ লক্ষ যোজন পরিমিত এবং শুম্যগর্ভযুক্ত । অবশিষ্ট লবণাদি সপ্তসমুদ্র 
ও সপগুদ্বীপ জদ্থদ্বীপের পরিমাণের ক্রমশঃ দ্বিগুণ হইয়া থাকে । যেরূপ পূর্ব্বে লিখিত 
হইয়াছে তন্রপ এই এক পৃথিবীতে জন্বৃদ্বীপাদ্দি সপ্তত্ধীপ এবং সপ্তসমুদ্র আছে ॥ ১২ ॥ 
( সমীক্ষক ) অতএব জদ্থুত্ীপের দ্বিতীয় দ্বীপ ছুই লক্ষ যোজন, তৃতীয় চারি লক্ষ যোজন, 

চতুর্থ অষ্ট লক্ষ যোজন, পঞ্চম ষোড়শ লক্ষ যোজন, বষ্ঠ দ্বাত্রিংশ লক্ষ যোজন এবং 
সপ্তম চতুঃষ্ঠি লক্ষ যোজন হইবে। সমুদ্রেরও তানুশ অথবা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ 
হইবে। তাহ! হইলে এই ১৫ সহস্র ক্রোশ পরিধি বিশিষ্ট পৃথিবীতে উক্ত সমস্ত কিরূপে 
ধরিতে পারে ? স্থতরাং এ সকল কথা কেবল মিথ্যা । 

কুরুনইচুলসী সহসা । ছচ্চেবন্তরনঈ উপই বিজয়ৎ । 
দোদ মহানঈউ | চন্দন সহসা! উপত্রেয়ং ॥ 
প্রকরণ রত্বাঃ ভাই ॥ ৪ । লঘুক্ষেত্র সম৷ সঃ ॥ ৩৩॥ 

কুরুক্ষেত্রে ৮৪ সহআ নদী আছে ॥৬৩॥ ( সমীক্ষক ) আচ্ছা, করুক্ষেত্র 

অতি ক্ষুদ্র দেশ। উহা! না দেখিয়া এক মিথ্য/ কথা লিখিতে হইহা্দিগ্রের লজ্জা! 

হইল না? 

যাুত্বরা উতাউ । ইগেগ সিংহাসণাউ অইপুন্ং 
চউস্তবিতাস নিয়াসণ, দিদিভবজিন মজ্জণৎ হোঈ ॥ 
প্রকরণ রতুাীকরঃ ভাঃ ৪ । লঘুক্ষেত্র সমাঃ সুঃ ॥ ১১৯ 



দ্বাদশ সমুলাস। ৪৯১, 

দক্ষিণদিকে এবং উত্তরাদকে উক্ত শিল! বিশেষের উপর এক এক সিংহাসন জাছে 
জানিতে হইবে। উক্ত শিলাদির নাম দক্ষিণ দিকে অতিপাণুকম্থলা এবং উত্তর দিকে 
অতিরিক্তকম্বলা । উক্ত পিংহাসনের উপর তীর্থস্কর উপবেশন করেন ॥ ১১৯ ॥ 

( সমীক্ষক ) দেখ ! ইহাই তীর্ঘস্করদিগের জদ্মোৎসবাদ্দি করিবার শিলা । মুক্তির 

সিদ্ধশিলাও এইরূপ । এইরূপ ইহাদিগের অনেক বিষয়ে গোলযোগ আছে ; উহা! 
আর কত লিখিত হইবে পরম্তু জল ছাকিয়! পান করা, সুষ্ষম জীবদিগের উপর নাম 

মাত্র দয়! করা এবং রাত্রিকালে ভোজন না করা এই তিন বিষয় উত্তম। তথ্যতীত 

ইহ্থাদিগের অন্ঠ যাবতীয় কথা আছে তৎসমস্তই অসম্ভব । যাহা লিখিত হইয়াছে উহ হই. 
তেই বুদ্ধিমান লোক অনেক বিষয় জানিয়া লইবেন । যাহ! লিখিত হইয়াছে তাহ! অল্প 
দৃষ্টান্ত মাত্র। ইহার্দিগের অসম্ভব বিষয় সমস্ত লিখিলে এতাদৃশ বৃহত পুস্তক হইয়া 
পড়ে ষে একজন পুরুষ চিরজীবনেও পড়িয়া উঠিতে পারে না। এই হেতু এক ম্ৃত- 
পাত্রস্থিত “পচ্যমান”* তগ্ডুলের মধ্যে একটি পরীক্ষা করিলে যেরূপ তগুল সিদ্ধ হইয়াছে 
কিনা বুঝিতে পারা! যায়. তত্রপ এই অল্প লেখ! হইতেই সজ্জনগণ অনেক বিষয় বুঝিয়! 
লইবেন, বুদ্ধিমান্দিগের জন্য অধিক লেখা! আবশ্টীক নহে । কারণ তাহারা দিদগর্শনের 
ন্যায় অল্প দেখিয়া সম্পূর্ণ আশয় বুঝিয়। লয়েন। অতঃপর খ্রীগ্রিয়ানদিগের মত 

বিষয় লিখিত হইবে। 

ইতি শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামি নির্মিতে, সত্যার্থ 
প্রকাশে সুভাষাবিভূষিতে নাস্তিকমতান্তগগত 

চার্ববাক বৌদ্ধ জৈন মত খণ্ডনমণ্ডন বিষয়ে 
দ্বাদশঃ সমূল্লাসঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ১২। 



অন্ভূমিকা | €৩) 
'গ্রই “বাইবেল” মত কেবল যে গ্রীষ্টিয়ানদিগের তাহ! নহে পরস্ত ইহাতে যিহুদী 

প্রভৃতিও গৃহীত হইয়া থাকে। এই ত্রয়োদশ সমুল্লাসে শ্রীপ্টিয়ান মতবিষয় লিখিত 
হইয়াছে। ইহার অভিপ্রায় এইরূপ । আজকাল বাইবেল মত মধ্যে গ্রীষ্টিয়ানগণই 

মুখ্য এবং য়িহুদী প্রভৃতি গৌণ ; মুখ্যের গ্রহণ করাতে গৌণেরও গ্রহণ হইয়া থাকে, 
স্থৃতরাং ইহাতে যিহুদীদিগকেও গৃহীত হইয়াছে বুঝিয়া লইতে হইবে। এস্থলে যে 
সকল কথা কেবল বাইবেলে আছে তাহাই লিখিত হইয়াছে । খ্রীষ্টিয়ান এবং য্িুদী 
প্রভৃতি সকলেই উহা! বিশ্বাস করেন এবং এই পুস্তকই আপনাদিগের ধর্ট্দের মূল কারণ 
বলিয়া মনে করেন। এই মতাবলম্বী মহৎ মহত ধর্মমবাজকগণ কর্তৃক রচিত এই 

'পুভ্তকের অনেক ভাষান্তর জাছে। উহাদিগের মধ্যে দেবনাগরী অথবা সংস্কৃত ভাষা- 

স্তর দেখিয়া আমার বাইবেল সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ হইয়াছে । তাহার মধ্যে অতি 

অল্লমাত্র এই ত্রয়োদশ সমূল্লাসে সাধারণের বিচারার্৫থ লিখিত হইল। উহা! কেবল 
'সত্যবৃদ্ধি এবং অসত্যের স্থাস করিবার জন্য লেখা হইয়াছে, কাহাকেও দুঃখ দিবার জন্য 

বা হানি করিবার জন্য অথব! মিথ্যা দোষারোপ করিবার জন্য নহে। এইরূপ অভিপ্রায় 

রাখ! হইয়াছে যে লিখিত উত্তর দেখিয়া এ পুস্তক কিরূপ এবং ইহাদিগ্নের মত বা কিরূপ 
“তাহা সকলেই বুঝিয়া লইবেন। এরূপ লিখিবার প্রয়োজন এই যে মনুষ্য মাত্রের 
পক্ষে দর্শন, শ্রবণ লেখনাদি করা সহজ হইবে এবং বাদী ও প্রতিবাদী হইয়। বিচার 
করতঃ সকলেই খ্রীষ্টিয মতের আন্দোলন করিতে পারিবে । ইহা হইতে এই প্রয়োজন 

সিদ্ধ হইবে যে মনুষ্যদিগের ধর্্মবিষয়ক জ্ঞানবৃদ্ধি পাওয়াতে যথাযোগ্য সত্যাসত্য মত 
ও কর্তব্যাকর্তব্য কন্ম সম্বন্ধীয় বিষয় সকল বিদিত হইয়! সত্য ও কর্তব্যকশ্মের স্বীকার 

এবং অসত্য ও অকর্তব্য কণ্মের পরিহার করা সহজেই হইতে পারিবে । সকল মন্ুষ্যের 
উচিত যে সকলের মত বিষয়ক পুম্তক সকল দেখিয়া এবং বুঝিয়। কোনরূপ সম্মতি বা 
অসম্মতি দিবে অখব! লিখবে এবং তাহা! না পারিলে বণ করিবে । যেরূপ অধ্যয়ন 

দ্বারা পণ্ডিত হয় তন্রপ শ্রবণ দ্বারা বহুশ্রুত হইয়া থাকে । শ্রোতা যদি অপরকে 

বুঝাইতে না পারে তখাপি আপনি অবশ্যই বুঝিতে পারে । কেহ যদি পক্ষপাতরূপ 
যানারূট হইয়। দর্শন করে, সে আপনার অথবা পরের গুণ অথবা দোষ বিদ্িত হইতে 

পারে না। মনুধ্যের আতা যথাযোগ্য সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার সামর্থ্য ধারণ করে 



জনুভূমিক!। ৪৯৩ 

এবং যতদুর আপনার পঠিত অথবা শ্রত থাকে ততদূর নিশ্চয় করিতে পারে । বদি 
একমতাবলম্বী অপরমভাবলম্বীর বিষয় জ্ঞাত থাকে এবং অন্তে জ্ঞাত ন! থাকে তাহা 

হইলে যথাবশ সংবাদ হইতে পারে না, কিন্তু অন্ানী হইয়। কোন ভ্রমরূপ পরিচ্ছির 
ও বেষ্টিত স্থানে বন্ধ হইয়৷ পড়ে। যাহাতে তত্ত্রপ না হয় এই আশয়ে এই গ্রন্থে 

সমস্ত প্রচলিত মতের বিষয় অল্ল অল্প লিখিত হইয়াছে । ইহা হইতেই অবশিষ্ট বিষয় 

সকল অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে এবং অবধারণ কর! যাইবে যে ইহা! সত্য 
কি মিথ্যা। যাহ! সর্ববমান্য সত্যবিষয় তাহাতে সকলেরই একমত এবং কেবল মিথ্যা 
বিষয়েই মতান্তর ও বিবাদ হইয়! থাকে । অথবা এক সত্য এব; অপর মিথ্যা হইলেও 

অল্প পরিমাণে বিবাদ চলিতে পারে। যদি বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই সত্যালত্য 
নিশ্চয়ের জন্য বাদ ও প্রতিবাদ করে, তাহ। হইলে অবশ্যই সত্য নিশ্চয় হইয়া যায়। 

এক্ষণে আমি এই ত্রয়োদশ সমুল্লাসে গ্রীন্িয়ান মত বিষয়ে কিছু লিখিয়া সকলের সম্মুখে 
স্থাপন করিতেছি । সকলে বিচার করুন যে ইহা! কিরূপ । 



অথ ত্রয়োদশ সমুল্লাসারস্তঃ ৷ 
অথ খর্িয়ানমতবিষয়ং সমীক্ষিষ্যামঃ । 

অতঃপর খ্রীপ্রিয়ানদিগের মত বিষয় লিৰি৩ হইতেছে । ইহাতে সকলে বিদ্িত হইয়া 
ধাইবে যে ইহাদিগের মত নির্দোষ কিনা এবং ইহাদিগের বাইবেল পুস্তক ঈশ্বরকৃত 
বা নহে। প্রথম বাইবেলের পৃর্বভাগের বিষয় লিখিত হইতেছে। 

১। আরম্ত সময়ে ঈশ্বর আকাশ এবং পৃথিবী সমষ্টি করিলেন । পৃথিবী গঠন 
রহিত এবং শুন্য ছিল। গভীর স্থানে অন্ধকার ছিল এবং ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর 

বিচরণ করিতেছিল। পূর্ব ১ আবঃ১। ২॥ 

(সমীক্ষক ) আরম কাহাকে বল? (গ্বীঘ্রিয়ান) স্থ্টির প্রথম উতপত্তিকে । 
(সমীক্ষক ) তবে কি এই সৃষ্টি প্রথম হইয়াছিল এবং ইহার পূর্বের কখন হয় নাই? 

(শ্রীষ্টিয়ান ) আমরা জানি ন! হইয়াছিল কি না, ঈশ্বর তাহা জানেন। ( সমীক্ষক) 
যদি জান না! তবে এই পুস্তকের উপর কেন বিশ্বাস করিলে ? কারণ যখন উহা! হইতে 

সন্দেহ নিরাকরণ হইতে পারে না তখন উহার ভরসায় লোকদিগকে উপদেশ প্রদান 

করিয়া এই সন্দেহ পুর্ণ মতে কেন আকৃষ্ট করিতেছু ? নিঃদন্দেহ সর্বব সংশয় নিবারক 
বেদমত কেন স্বীকার করিতেছ না? যদ্দি তোমরা ঈশ্বরের স্গ্টির প্রকরণ না জান, 
তবে ঈশ্বরকে কিরূপে জানিবে ৪ আকাশ কাহাকে মনে কর ?. (খ্রীষ্িয়ান ) শুন্য 

এবং উপরকে । ( সমীক্গক ) শুগ্ঠের উৎপত্তি কিরূপে হইল; কারণ উহা বিভূ পদার্থ 

অতি সৃক্মম এবং উপরে ও নীচে একরূপ। যদি আকাশের স্ষ্টি না করিয়া থাকেন, 
তবে শূন্য এবং আকাশ ছিল কিংস্বা৷ ছিল ন। ? অবকাশ ব্যতীত কোন পদার্থ ই অবস্থি$ 

থাকিতে পারে না। ন্ুতরাং তোঁমাদিগের বাইবেলের মত কখন যুক্তি সঙ্গত নহে 
নশ্বর গঠনহীন বলিয়া তাহার জ্তান ও কণ্ম কি বিসদৃশ ( গঠন হীন । হয় অথবা সদৃশ 

(স্ুথগঠন ) হয় ? ( খুষ্টিয়ান ) গঠন বিশিষ্ট হইয়া থাকে । ( সমীক্ষক ) তবে এন্থলে 

ঈশ্বরকৃত পৃথিবী গঠনহীন ছিল এরূপ কেন লিখিত হইল? (প্রীষ্টিয়ান ) গঠনহীনের 
অর্থ এই যে উচ্চ নীচ ছিল এবং সমান ছিল না। ( সমীক্ষক ) পরে কে সমান 

করিল? এক্ষণেও কি উচ্চ নীচ বর্তমান নহে? স্থতরাং উশ্বরের কাধ্য বিরূপ (গঠন 

হীন) হইতে পারে না। কারণ তিনি সর্ধবজ্ঞ। তাহার কার্ষ্যে কখন ভ্রম বা প্রমাদ 

হইতে পারে না। বাইবেলে ঈশ্বর কৃত স্যা ষ&ট বিরূপ ও গঠনহীন বলিয়া লিখিত 

হইয়াছে, এই হেতু উক্ত পুস্তক ঈশ্বরকৃত হইতে পারে না। প্রথমতঃ ঈশ্বরের জা! 



ব্রয়োদশ সমুল্লাস। ৪৯ ৫ 

কি পদার্থ? (খ্ষ্িয়ান) চেতন | (সমীক্ষক) উহ! সাকার অথব| নিরাকীর এবং 
ব্যাপক অথবা! একদেশী। খ্গ্রিয়ান (নিরাকার, চেতন, এবং ব্যাপক ) পরম্থ কোন 
এক “সেনাই” পর্বধতে এবং চতুর্থ স্বর্গ প্রভৃতি স্থানে বিশেষরূপে অবস্থান করেন । 
€ সমীক্ষক) যদি নিরাকার হয়েন তবে কে তাহাকে দেখিল ? ব্যাপকের জলের 
টিপর বিচরণ করা সম্ভব হয় না। শাঁচ্ছা, খন ঈগ্ররের আত্মা জলের উপর বিচরণ 
করিতেহিল তখন ঈশ্বর কেথায় ছিলেন ? ইহা হইতে এইরূপ সিন্ধ হইতেছে যে ঈশ্ব- 
রের শরীর অন্য কোন স্থানে ছিল অণবা আপনাব নানার কোন এক খণ্ড জলের উপর 
বিচরণ করিতেছিল। এরূপ হইলে তিনি বিভু এবং সর্ববঙ্ভ হইতে পারেন না। বিভু 
না হইলে জগতের রচনা, ধারন ও পালন, জীবদ্দিগের কর্মের ব্যবস্থা অথব| প্রলয় কখন 
করিতে পারেন না । কারণ যে পদার্থের স্বব্ধপ একদেশী, তাহার গুণ কম্মন ও স্বভাবও 
একদেশী হইয়৷ থাকে? যদি এরূপ হয় তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন ন|। 
কারণ ঈশ্বর সর্ববব্যাপক, অনন্য গুণ কণ্মন ও স্বভাব যুক্ত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, নিত্য, শুদ্ধ, 
বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব, অনাদি ও অনস্তাদি লক্ষণযুক্ত বেদে কথিত আছে। উহা! তোমরা 
বিশ্বাস কর, তাহ! হইলেই কল্যাণ হইবে নচেৎ নহে ॥ ১ ॥ 

২1 ঈশ্বর বলিলেন যে আলোক হউক এবং ততক্ষণা আলোক হইল । ঈশ্বর 
আলে?ক দেখিলেন যে উহ উত্তম । পর্বব ২ ! আঃ ৩1৪॥ (সমীক্ষক) জড়রূপ আলোক 
কি ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করিল? যদি শ্রবণ করিয়া থাকে, তবে এক্ষণে সূষ্য, দীপ এবং 
অগ্নি প্রকাশ আমাদিগের এবং তোমাদ্দিগের কথ কেন শ্রবণ করে না? প্রকাশ জড় 
হইয়া থাকে এবং উহা। কীহারও কথ। কখন শুনিতে পারে না। ঈশ্বর যখন আলোক 
দেখিলেন তখনই কি জানিলেন যে আলোক উত্তম ? পূর্নেব জানিতেন না? যদি জানি- 
তেন তবে দেখিবার পর কেন উত্তম বলিলেন? যদি না জানিতেন তবে তিনি ঈশ্বরই 

নহেন। সুতরাং তোমাদিগের বাইবেল ঈশ্বরোক্ত নহে এবং উক্তরূপ যিনি বলিয়া- 

ছিলেন, তিনি সর্ববজ্ঞ ঈশ্বর নহেন ॥ ২॥ 
৩। ঈশ্বর কহিলেন যে জলের মধ্যে আকাশ হইবে এবং জল হইতে জলের বিভাগ 

করিব। তখন ঈশ্বর আকাশ নিণ্মীণ করিলেন এবং আকাশের নিম্প্থ জল হইতে 

আকাশের উপরস্থিত জলের বিভাগ করিলেন ও তন্রুপ হইল । ঈশ্বর আকাশকে ন্ব্গ 

কহিলেন এবং সন্ধা ও প্রাতঃকাল দ্বিতীয় দিন হইল। পর্বব ২। আঃ ৬৭৮। 

( সমীক্ষক ) আকাশ এবং জলও কি ঈশ্বরের বাক্য শুনিল? জলের মধ্যে যদি 
আকাশ না হইত তাহা! হইলে জল কোথায় থাকিত? প্রথম সুত্রে আকাশের স্থপ্টির 

কথা আছে, তখন পুনরায় আকাশ নির্মাণ ব্যর্থ হইল। ঈশ্বর যখন আকাশকে স্বর্গ 
কহিলেন তখন উঠ সর্ববব্যাপক বলিয়! সর্বত্রই স্বর্গ হইল এবং পুনরায় উপরকে স্বর্গ 



৪৯৬ সঙ্যার্থ প্রকাশ। 

কহ ব্যর্থ। যখন সূর্য্যই উৎপন্ন হয় নাই তখন আবার দ্দিন ও রাত্রি কোথা! হইতে 
হইল? পরবর্তী সুত্র সকল এইরূপই অসস্তব কথায় পূর্ণ আছে ॥ ৩॥ 

৪ | তখন ঈশ্বর বলিলেন যে জামি আপনার স্বরূপানুমারে আদমকে আপনার 
সমান করিয়া নির্মাণ করিব। তখন আপনার স্বরূপানুসারে আদমকে উৎপন্ন করি- 

লেন। উক্ত ঈশ্বর তাহার স্বরূপানুসারে তাহাকে উৎপন্ন করিলেন। তিনি পরে 
উহাদিগকে নর ও নারী নির্মাণ করিলেন ঈশ্বর উহ্াদিগকে আশীর্দধাদ করিলেন। 
পর্বব ১। জাঃ ২৬। ২৭।২৮॥ 

_ €মমীক্ষক ) ঈশ্বরের স্বরূপ পবিভ্র, জ্ঞানম্বরূপ, এবং আনন্দময়াদি লক্ষণযুক্ত । 
তিনি যদি আদমকে আপনার স্বরূপানুসারে নিশ্্মাণ করিলেন তবে আদম উক্ত লক্ষণযুক্ত 
স্বরূপের সদৃশ কেন না হইল? যদি না হুইয়! থাকে তাহা হইলে তাহার স্বরূপানুদারে 

নির্দিত হয় নাই। আদমকে উৎপত্তি করাতে ঈশ্বর আপনার স্বরূপকেই উতপত্তিবিশি্ট 
করিলেন। তখন উহা! অনিত্য নহে কেন? আদমকে কে!থা হইতে উৎপন্ন করিলেন * 
( খৃপ্টিয়ান ) ম্ৃত্তিক! হইতে । ( সমীক্ষক ) মৃত্তিক! কোথ! হইতে স্থষ্ট হইল ? ( খু্গীয়ান ) 
আপনার সামধ্য হইতে । (সমীক্ষক) ঈশ্বরের সামর্থ অনাদি অথবা নূতন ? (খুষ্রিয়ান ) 
অনাদি: সেমীক্ষক) যদি অনার্দি হয় তবে জগতের কারণ সনাতন হইল । তখন অভাব 

হইতে ভ।বোৎপত্তি কেন মানিত্ছে? (খ্্রীয়ান ) স্থষ্ির পূর্বে ঈশ্বর ব্যতিরেকে কোন 
বন্তই ছিল না। (সমীক্ষকু) বদি কোন বস্ত্র ছিল না, তবে এই জগত কোথা হইতে রচিত 

হইল ? ঈশ্বরের সামথ্য কি দ্রব্য অথবা! গুণ ? যদি দ্রব্য তয় তবে ঈশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় পদাথ 

ছিল এবং যদ্দি গুণ হয় তবে গুণ হইতে দ্রব্য নিশ্মিত হইতে পারে না । যেরূপ রূপ হইতে 

অগ্নি এবং রন হইতে জল নিশ্মিত হইতে পারে না । যদি ঈশ্বর হইতেই জগত নির্মিত 

হইত, তাহ! হইলে উহ। ঈশ্বরের গুণ, কনম্ম ও শ্বভাৰ বিশিষ্ট হইত। জগতের গুণ, 
কশ্ম এবং স্বভাব ঈএরের সদৃশ ন! হওয়াতে এইরূপ নিশ্চয় হইতেছে যে উহা! ঈশ্বর 
হইতে নির্মিত হয় নাই; পরন্ত জগঠ্ের কারণ অর্থাৎ পরমাণু প্রভূত নামবিশি্ জড় 
কইতে নিশ্পিত হইয়াছে । জগতের উৎপত্তিকারণ সম্বন্ধে বেদোদি শান্সে যেরপ লিখিত 

আছে তাহাই বিশ্বাস কর; তাহ! হইতেই ঈশ্বর জগৎ নিশ্মাণ করেন। যদি আদমের 
আন্তরিক স্বরূপ জীব এবং বাহিক মনুষ্যের সদৃশ হয়, তবে ঈশ্বরের ন্বরূপও তাদৃশ নহে 
কেন? কারণ যখন আদম ঈশ্বরের সদৃশ নিন্মিত, তখন ঈশরকেও মাদমের সদৃশ অনশ্য 
সইতে হইবে ॥ ৪ ॥ 

৫। তখন পরমেশ্বর ঈশ্বর ভূমির ধুলি হইতে আদমকে নিন্দীণ করিলেন এবং 
তাহার নাসিকায় জীবনশ্বাস প্রবাহিত করিলেন এবং আদম জীবিত প্রানী হইল। পর- 

'মেশ্বর ঈশ্বর ইডেনের পূর্ববদিকে এক উষ্ভান রচন| কারলেন এবং যে আদমকে তিনি 



আয়োষশ লমুল্লাল । ৪৪ 

নিশ্মাণ করিয়াছিলেন তাহাকে সেই উদ্ভানে রাখিলেন | উক্ত উদ্ভানের মধাস্থলে 
জীবনবৃক্ষ এনং সদসৎ জ্ঞানের বৃক্ষ, ভূমি হইতে উৎপর করিলেন । পর্ব ২। আঃ ৭1৮৯ 

( সমীক্ষক ) যখন ঈশ্বর ইডেনের উষ্ান নিশ্মীণ করিয়া উচ্হাতে আদমকে রাখিয়া- 

ছিলেন তখন কি তিনি জানিতেন না যে উহাকে সেই স্থল হইতে দূরীকৃত করিতে হইবে ? 

যখন ঈশ্বর আদমকে ধুলি হইতে নিশ্মাণ করিলেন তখনই আদম ঈররের স্বরূপ হইল না 
এবং যদি হইয়া থাকে তবে ঈশ্বরও ধূল হইতে নিশ্দীঃ? ইশ্বর উহার নাসারন্ধে, যদি 
শ্বাস প্রবাহিত করিয়৷ থাকেন তাহা হইলে, উক্ত শ্বাস ঈশ্বরের স্বরূপ অথবা ভিন্ন, 

ছিল? যদি বল যে ভিন্ন ছিল তবে, ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে নিশ্মিত হইল না এবং যদি বল্য 
যে এক ছিল তাহা হইলে আদম ও ঈশ্বর একই হইল। যদি এক হইল তাহ। হইলে 
আদমের ন্যায় জম্ম, মরণ, বুদ্ধি, ক্ষয়, ক্ষুধা, ও তৃষ্ণ মার্দি দোষ ঈশ্বরে উপস্থিত হইল 

এবং তজ্জন্য তিনি কিরূপে ঈশ্বর হইতে পারেন? এই হেতু বাইবেলের এই পুরাতন, 
ংশ সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না এবং এই পুম্তকও ঈশ্বরকৃত নহে। ৫॥ 

৬--পরমপ্রভূ ঈশ্বর আদমকে অতান্ত নিদ্রায় অভিভূত করিলেন এবং সে নিদ্রিত 

হইল । তখন তিনি উহার পার্খান্ছি হইতে এক অস্থি বাহির করিয়া তথ স্থানে মাংস 

পূর্ণ করিয়া দিলেন। পরমেশ্বর আদমের উক্ত পার্াস্থি হইতে এক নারীর স্থপ্টে করিলেন্ 

এবং তাহাকে আদমের নিকট লইয়া মআাসিলেন। পর্ব ২। আঃ ২১। ২২। 

(সশীক্ষক) যদি ঈশ্বর আদমকে ধূলি হইতে নিশ্মাণ ক'রয়। থাকেন তবে, তাহার স্ত্রীকে 
কেন ধুলি হইতে নিশ্মাণ করিলেন না? যদি নারীকে অস্থি হইতে নিশ্াণ করিলেন তবে 
আদমকেও অস্থি হইতে কেন নিশ্মাণ করিলেন না? যেরূপ নর হইতে নির্গত হওয়াতে 

নারা নাম হইল তক্রপ নারী হইতে নর নাম হওয়| উচিত। তাহাতে পরস্পরের প্রেমও 

থাকিতে পারে এবং স্ত্রীর সহিত পুরুষ যেরূপ প্রেম করিবে তক্রপ পুরুষের সহিত স্ত্রীও 

প্রেম করিতে পারে । বিদ্বান্গণ দেখুন, ঈশ্বরের কিরূপ পদার্থবি্ভা অর্থাত “ফিলজফি” 

প্রকাশিত হইতেছে । যদি আদমের এক পার্থাস্থ বাহির করিয়া! নারীর স্থ্ ষ্ট হইল, তাহা 

হইলে নকল মন্ুষ্যের এক এক পার্বাস্থি নান হয় না৷ কেন? তদ্ব্যতীত স্ত্রীর শরীরে 

এক পার্থাশ্থি হওয়া উচিত, কারণ স্ত্রী এক পার্াস্থি হইতে নিশ্মিত হইয়াছে । যে 

সকল সামগ্রী হইতে জগত রচিত হইয়াছে উহা হইতে কি স্স্রীর শরীর নিম্মিত হইজে' 

পারিত না” এই হেতু উক্ত বাইবেলের হৃষ্ট্িক্রম স্ষ্টিবিস্ভার বিরুদ্ধ ॥ ৬ ॥ 

৭-_-পরমপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবীতে যাবতীয় পশু স্্ষ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে সর্প 

অতিশয় ধূর্ত ছিল। সেন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল যে ঈশ্বর কি নিশ্চই বলিয়াছেন ষে 

তোমরা এই উদ্ভানের কোন বৃক্ষ হইতে ফল ভোজন করিবে না? স্ত্রী সর্পকে বলিল ষে 

আমরা এই উদ্ভানের বৃক্ষের ফল ভোজন করিয়া! থাকি। পরস্ক উদ্তানের মধ্যস্ডিত 



১৪৯৮ সত্যার্থ প্রকাশ । 

বৃক্ষের ফল বিষয়ে ঈশ্বর বলিয়াছেন যে উহা! তোমরা ভোজন অথবা! স্পর্শ করিও না--- 

করিলে স্মৃতুযগ্রস্ত হইবে । তখন সর্প স্ত্রীকে বলিল ষে কখনই তোমরা মরিবে না। 

কারণ ঈশ্বর জানেন যে, যে দিন তোমর] উহ্না ভজন করিবে সেই দিন, তোমাদিগের 

চ্ষু উদ্মালিত হইবে এবং তোমরা সদসত বুঝিবার বিষয়ে ঈশ্বরের তুল্য হইয়া যাইবে 
বখন স্ত্রী দেখিল যে টক্কু বৃক্ষফল ভোল্বন করিতে স্ুন্বাদ, দেখিতে স্থম্দর এবং বুদ্ধি- 

দানের যোগ্য তখন, সে উক্ত ফল গ্রহণ করিল এবং ভোজন করিল ও পতিকে প্রদান 

করাতে সেও ভোজন করিল । তখন উহাদিগের উভয়ের চক্ষু উন্মীলিত হইল এনং 

বলার! বুঝিতে পারিল যে আমর! বিবস্ত্র রহিয়াছি । তখন উহার! উদুম্বরের পত্র 

সকল লইয়া বয়ন করিয়া আপনাদিগের জন্য বস্ত্র প্রস্তুত করিল। তঙ্ন পরমপ্রভু 

ঈশ্বর সর্পকে বলিলেন যে তুমি এইরূপ করিয়াছ বলিয়া সমস্ত পালিত পণ) এবং বন্য 

পশু অপেক্ষা অধিক অভখপ্ত হইবে, তুমি আপনার উদরের দ্বার বিচরণ করিবে এবং 

চিরজীবন ধূলি তক্ষণ করিবে । আমি তোমাদিগের এবং স্ীগণের ও তোমার এবং 

উহাদ্দিগের বংশ মধ্যে শত্রুতা রোপণ করিব । উহার তোমার মস্তক ভগ্ন করিবে এবং 

তুমি উহাদের গুল্ফ ক্ষত করিবে । তিনি স্ত্রীকে বলিলেন যে আমি তোমার পীড়া 

এবং গর্ভধারণ অধিক বৃদ্ধি করিন তুমি ক্লেশের সহিত সন্তান প্রসব করিবে, তোমার 

ইচ্ছা তোমার পতির অধীন থাকিবে, পতি তোমার উপর প্রভুত্ব করিবে। তিনি আদ- 

মকে বলিলেন যে তুমি মাপনার পত্রীর কথা শুনিয়া এবং যে বৃক্ষফল ভোজন করিতে 

নিবারণ করিয়াছিলাম সে তাহা ভক্ষণ করিয়াছে এই জন্য তোমার ভূমি অভিশপ্ত হইল 

এবং তুমি চিরজীবন ক্লেশের সহিত উহা হইতে জীবিক৷ নির্ব্বাহ করিবে । ভূমি তোমার 

জন্য কণ্টকলতা৷ ও কণ্টকীবৃক্ষ উৎপাদন করিবে এবং তুমি ক্ষেত্রের শাক ও পত্র ভোজন 

করিবে ॥ পর্বঃ ৩1 আঃ।১1২1৩।৪1।৫1৬।৭1১৪।১৫1১৬।১৭।১৮ ॥ 

সমীক্ষক-_যদি ধু সয়ানদিগের ঈশ্বর সর্ববচ্ক হইতেন ভাহ! হইলে, এই ধূর্ত সর্পকে 

অর্থাৎ শয়তানকে কেন ল্য ্ ট করিবেন? যখন স্থ্ট করিয়াছেন তখন উক্ত ঈশ্বরই 

অপরাধের ভাগী হইয়াছেন। কারণ যদি তিনি উহাকে দুষ্ট করিয়া না স্থ্টে করিতেন 

তাহা হইলে সে ফিকপে ছুষ্টত। করিত? ইহীরা যখন পূর্ববজন্ম মানেন না তখন, ঈশ্বর 

বিনা অপরাধে কেন উহাকে পাপী করিয়া স্থাষ্টি করিলেন? সত্য জিজ্ঞাসা করিলে 

বলিতে হয় যে সে সর্প ছিল না পরস্ত মনুষ্য ছিল, কারণ মনুষ্য না হইলে কিরূপে 

মনুষ্যের ভাষা বলিতে পারিল ? যে স্বয়ং মিথ্যাসক্ত হয় এবং অপরকে মিথায় পবত্তিত 

করে তাহাকে শয়তান বল! উচিত। কিন্কু এস্থলে শয়তান সত্যবাদী এবং সত্যবাদী 

বলিয়। উক্ত স্ত্রীকে প্রতারিত করে নাই বরং, সত্য কথাই বলিয়াছিল। ঈশ্বর আদম ও 

হবাকে মিথ্যা কহিয়াছিলেন যে উচ্ছ ভক্ষণ করিলে তোমরা মরিয়। বাইবে। যদি উক্ত 
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বৃক্ষফল ভ্কানদায়ক এবং অমরত্বকারক ছিল তাহ! হইলে, উহ ভক্ষণ করিতে নিষেধ করা 
কেন হইল? যদি নিষেধ করিয়া থাকেন তাগা হইলে তাদৃশ ঈশ্বর মিথ্যাবাদী এবং 
প্রতারক স্থির হইল। কারণ, উক্ত বৃক্ষের ফল মনুষ্ের জ্ঞানদায়ক এবং স্বপকারক ছিল,, 
অজ্ঞান অথবা মৃত্যুকারক ছিল না। যদি ঈশ্বর উচ্ভার ফল ভক্ষণ নিষেধ করিলেন তবে,, 
কি জন্য উক্ত বৃক্ষ উৎপন্ন করিয়াছিলেন? যদি আপনার জন্য কখিযাছিলেন এরূপ হয় 
তবে, তিনি স্বয়ং অজ্ঞানী এবং মৃত্যুধর্মীক্রান্ত ছিলেন। যদি অপরের জন্য উৎপাদন 
করিয়া থাকেন তাহ! হইলে, ফল ভক্ষণে কিছুই অপরাধ হয় নাই । আজকাল জ্ঞানকারক, 
এবং সৃ্যুনিবারক কোন বৃক্ষই দৃর্টেগেচর হয় না। ঈশ্বর কি তবে উহার বীজও নষ্ট 
করিরা দিয়াছেন? এইরূপ করিলে মনুষ্য যখন ছলনাপর ও কপটী হুইয়া থাঁকে তখন, 
ঈশ্বরও কেন ছলনাপর এব* কপটী হইলেন না? কারণ কেহ অপরের প্রতি ছলনা এবং 
কপটতা৷ করিলে মে কেন ছলনাপর এবং কপটী হইবে না? বিনা অশরাধেই যখন এই 
তিনজনকে শাপ দেওয়া হইল তখন, ঈশ্বর অন্ায়কারীও হইলেন। উক্ত শাপ ঈশ্বরের 
উপর পতিত হওয়! উচিত, কারণ তিনিই মিথ্য। কথা কহিয়াছেন এবং প্রভারণ| করিয়া- 
ছেন। “ফিলজফি” (তত্ববিষ্তা) দেখ, যে ক্রেশ ব্যঠিরেকেও ষেন গর্ভধারণ এবং সন্ভন প্রসব 
হইতে পারিত !! শ্রম ব্ঠিরেকে কি কেহ আপনার জীবিক! অর্জন করিতে পারে ? 
কণ্টকাদি বৃক্ষ কি প্রথমে ছিল না? যদি ঈশ্বরের কথানুসারে সকল মনুষ্যের পক্ষে শাক 
ও পত্র ভোজন উচিত হইল তাহ! হইলে বাইবেলে উক্তরাংশে যে মাংস ভোজনের 
বিধান আছে তাহ! কেন মিথ্যা নহে? যদি উহা! সত্য হয় তবে, ইহা মিথ1। যখন আদ- 
মের কিছুই অপরাধ সিদ্ধ হইল না তখন, খু ্টয়ানগণ আদমের অপরাধ বশতঃ সকল 
মন্ুষ্যের সম্চান হওয়া বিষয়ে কেন অপরাধা কহেন? এরূপ পুস্তক এবং এরূপ 
ঈশ্বর কখন বুদ্ধমানদিগের সম্মুখে কি যোগ্য হইতে পারেন ?॥ ৭॥ 

৮--পরমপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন যে দেখ আদম সদসণ্ জ্ঞান বিষয়ে আমাদিগের অন্য 

ওমের মত হইয়াছে । এক্ষণে যেন এরূপ ন! হয় যে সে হস্তে জীবন বৃক্ষেরও ফল গ্রহণ 
করিয়া অমর৪ হইয়। যাইতে পারে । এই হে তিনি অদমকে দূরীভূত করিলেন এবং 

ইডেনের উদ্ভানের পূর্বদিকে স্বর্গীয় দূত এবং দীপামান ও চহুদ্দিক্প্রসারী খড়গ রাখিয়া 
দিলন। তাহাতে জীবন বুক্ষের মার্গ রক্ষিত হইল । পর্ববঃ। অঃ ২২। ২৪। 

( সমীক্ষক ) মাচ্ছা, ঈশ্বরেধ এইরূপ ঈর্ষা এব, ভ্রম কেন হইল যে জ্ঞান বিষয়ে 
আমাদিগের তুলা:হইয়াছেন ? উহা কি মন্দ কথ! হইয়াছিল? এরূপ সন্দেহেই বা 

কেন তিনি পতিত হইলেন? কারণ কেহ কখন ঈশ্বরের তুল্য হইতে পারে না । পরস্ত 

এইরূপ লেখা হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হইতে পারে যে তিনি ঈশ্বর ছিলেন না পরস্ত, মনুষ্য 

বিশেষ ছিলেন। বাইবেলে যে স্থলেই ঈশ্বরের বিষয় বর্ণিত আছে সেই স্থলেই মনুষ্যের 
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মত তাহাতে লিখিত আছে। দেখ আদমের জ্ঞান বুদ্ধিহেতু ঈশ্বরের কত দুঃখ হুইল, 
এবং পরে অমর বৃক্ষের ফল ভোঞ্জন বিষয়ে তিনি কতদূর ঈর্ধ। প্রকাশ করিলেন? প্রথম 
বখন তাহাকে উষ্ভতানে রাখিয়াছিলেন তখন তাহার ভবিষ্যতের জ্ঞান ছিল ন| যে উহাকে 
পুনরায় দূরীকৃত করিতে হইবে। ম্থৃতরাং, খক্িয়ানপ্রগের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ছিলেন না। 

দীপ্যমান খড়গাকে প্রহরী রাখা মনুষোর কার্য, ঈশ্বরের নহে ॥৮॥ 

৯--কয়েকদিন পরে এইরূপ হইল যে কাইন পরমেশ্বরের জন্য ভূমির ফল উপটৌ- 
কন আনল এবং হাবীল আপনার পশুর ( ছাগ এবং মেষের ) পাল হইতে প্রথমজাত 

শাবকও স্ুলমেষ লইয়া আসিল । পরমেশ্বর হাবীলকে এবং তাহার উপঢৌকনের সমাদর 
করিলেন পরম্ত, কাইনকে এবং তাহার উপঢৌকনের সমাদর করিলেন না। এই হেত 
কাইন অতান্ত কুপিত হইল এবং তাহার মুখ স্ফীত হইল। তখন পরমেশ্বর কাইনকে 

কহিলেন যে তুমি কেন কুদ্ধ হইয়াছ এবং তোমার মুখ কেন ক্কীত হইছে? €ৌরেঃ 
পর্ব ৪। আঃ ৩৪॥৪। ৫1 ৬॥ 

(সমীক্ষক )__যদি ঈশ্বর মাংসাহারী ন! হইতেন তাহা হইলে মেষোপটঢৌকনের ও 
হাবীলের সকার এবং কাইনের ও তাহার উপটৌকনের তিরন্ধীর কেন করিবেন ? 
ঈশ্বরই এইরূপ বিবাদের এবং হাবীলের মৃত্যুর কারণ হইলেন। মনুষ্যের! যেরূপ 
পরস্পর কথোপকথন করে গ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বরের বাক্যও তজপ। উগ্ভানে আসা, 
যাওয়া এবং উহার বন্দোবস্ত করাও মনুষ্যের কার্যা । ইহা হইতে বিদিত হওয়া যায় 
যে বাইবেল মনুষ্যের কৃত, ঈশ্বরের নহে ॥৯। 

১০--তখন পরমেশ্বর কাইনকে কহিলেন যে তোমার ভ্রাত। হাবীল কোথায় ? সে 
বলিল মামি জানি না; আমি কি আপনার ভ্রাতার রক্ষক? তখন তিনি বলিলেন থে 

হুমি কি করিয়াছ? তোমার ভ্রাতার রক্তপাতের শব্দ ভূমি হইতে আমাকে আহ্বান 
করিতেছে । এক্ষণে তুমি পৃথিবী হইতে অভিশপ্ত হইলে । 

তৌঃ পর্ব ৪। আঃ৯। ১০। ১১। 
সমীক্ষক-__ঈশ্বর কি কাইনকে জিজ্ঞাস! না করিয়া :হাবীলের অবস্থা জানিতেন না 

এবং রক্তের শবা কখন কি ভূমি হইতে কাহাকে আহ্বান করিতে পারে ? এ সকল কথা 
অবিদ্বান্দিগের কৃত । সতরাং এ পুস্তক ঈশ্বর অথনা বিদ্বানের রচিত হইতে পারেন। ॥১০। 

১১ মতুসিলহের উৎপত্তির পর হ্ুনুক ঈশ্বরের সহিত তিন শত বর্ষ চলিয়াছিল। 

তৌঃ পর্বব ৫। আঃ ২২॥ 
( সমীক্ষক )__মাচ্ছ। ব্বী্টযানদিগের ঈশ্বর যদ্দি মনুষা না হইবেন তাহা হইলে, 

হন্ুক তাহার সহিত চলিবে কেন? এই হেতু শ্রীন্টিয়ানগণ যদি বেদোক্ত নিরাকাৰ 
ঈশ্বর (ঈশ্বাস করেন তাহা হইলে উহাদিগের কলা'ণ হয় ॥ ১১ ॥ 
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১২__উহাদিগের কন্যা উত্পশ্ন হইল। তখন ঈশ্বরের পুত্রগণ আদমের ( মনুষ্যের ) 

পুত্রীদিগকে দেখিল যে উহার স্থন্দরী এবং তাহাদ্িগের মধ্যে যে যাহাকে ইচ্ছা করিল 
সে তাহাকে বিবাহ করিল। সেই সময়ে এবং পরেও পৃথিবীতে দানব ছিল। ঈশ্বরের 
পুত্রসকল“আদমের (মনৃষ্ের) পুত্রীদিগের সহিত মিলিত হওয়াতে উহাদিগের সঙ্গ হইতে 
বালক সকল উৎপন্ন হইল। উহারা বলবান্ হইল এবং পরে বিখ্যাত হইয়াছিল । 
ঈশ্বর দেখিলেন ষে পৃথিবীতে আদমের ( মনুষ্ের ) দুষ্টতা অধিক হইয়াছে এবং 
উদ্বাদ্িগের মনের চিন্তা ও ভাবনা প্রতিদিন মন্দ হইতেছে। তখন আদমকে পৃথিবীতে 
উৎপন্ন করাতে ঈশ্বরের পশ্চান্তাপ ও অতিশয় শোক হইল । পরমেশ্বর কহিলেন, যে 

মনুষ্কে আমি উৎপন্ন করিয়াছি তাহাদিগকে, পশুদিগকে, সরীস্থপদিগকে এবং 

আকাশস্থ পক্ষীদিগকেও পৃথিবী হইতে নষ্ট করিব। কারণ উহাদিগকে স্য্টি করাতে 
আমার পশ্চাত্তাপ হইয়াছে । তৌঃ পর্বঃ ৬। আঃ ১।২।৪,৫।৬,৭ ॥ 

(সমীক্ষক )- শ্রী ্ ঁয়ানদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে ঈশ্বরের পুত্র কে? 
ঈশ্বরের স্ত্রী, শ্বশুর, শ্বশ্রী, শ্যালক এবং আত্তীয়ই বা কে ? কারণ এক্ষণে মনুষ্যর পুত্রী- 
দিগের সহিত বিবাহ হওয়'তে ঈশ্বর ইহাদিগের কুটুন্ব হইলেন এবং উহ্াদিগের দ্বারা 
বাহার! উৎপন্ন হইল তাহার! পুত্র এবং প্রপৌত্র হইল। এ সকল কথা কি ঈশ্বরের 
এবং তাহার পুস্তকের কথা হইতে পারে ? অতএব ইহা সিদ্ধ হইতেছে যে বন্যলোকেরা 
এই পুস্তক রচনা করিয়াছে । ঘিনি সর্দবজ্ঞ নহেন এবং ভবিষ্যতের বিষয় জানেন না 
তিনি ঈশ্বরই নহেন। যখন স্যষট করিয়াছিলেন তখন কি তিনি জানিতেন না যে মনুষ্য 

পরে দুষ্ট হইবে? পশ্চান্তাপ ও শোকাদ্দি হওয়।৷ এবং ভ্রমবশতঃ কার্য্য করিয়! পরে 

অনুতাপ কণা আদি হী ্য়ানদিগের ঈশ্বরে ঘটিতে পারে কারণ উহাদিগের ঈশ্বর পুর্ণ 
বিদ্বান্ও এবং যেগৌও ঠিলেন না। অন্যথা! শান্তি এবং বিজ্ঞান বলে মতিশোকাদি হইন্ডে 

পৃথক্ থানিতে পারিতেন। আচ্ছা, পশু এবং পক্ষীও কি ছুণ্ট হইয়া গেল? যদি উক্ত 
ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হইতেন তাহ! হইলে, এরূপ বিষ কেন হইবেন ? স্থতরাং তিনি ঈশ্বর ও 

নহেন এবং উক্ত পুস্তকও ঈশ্বরকৃত নহে । বেদোক্ত পরমেশর যেরূপ সমস্ত পাপ ক্লেশ 

ও দুঃখ শ্দোকাদি রহিত এবং 'সচ্চিদানন্দ স্বরূপ” তত্রপ যদি খ্রীর্িয়ানগণ মানিতেন 

এবং এক্ষণেও মানেন তাহ! হইলে, শাপনাদিগের মনুষাজন্। সফল করিতেপারেন ॥ ১২ ॥ 

১৩__একখানি নৌকা! দীর্ধে তিনশত হস্ত, প্রন্থে ৫০ হস্ত এবং উদ্ধে ৩০ হস্ত 

হইবে। হুমি তোমার পুত্র, পত্তী এবং পুত্রবধূদ্দিগের সহিত নৌকায় যাইবে। সমস্ত 

*রীরী জীবিত জন্কদিগের মধ্যে প্রতোকের স্ত্রী ও পুরুষ এই ছুই ছুই করিয়া তোমার 
সহিত জাবিত রাখিবার জন্য সঙ্গে লইাবে ৷ পক্ষিমধ্যে প্রতোক শ্রেণী, পালিত পশুর 

( চতুষ্পদ ) মধ্যে প্রচ্োক শ্রেণী, এবং সরীশ্যপদিগের মধোও প্রহোক শরেণার 'ভ্রই ছুই 
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করিয়া জীবিত রা'খিবার জগ তোমার:নিকটে রাখিবে। তুমি আপনার জন্য ভোজন 
সামগ্রা একত্র কর-_-উহাই তোমাদিগের ভোজন হইবে। নুহ ঈশ্বরের সমস্ত আভতানু- 
সারে কার্ধা করিল । তৌঃ পর্বঃ ৬! আঃ ১৫1 ১৮। ১৯ ২০। ২১। ২২॥ 

( সমীক্ষক ) আচ্ছা এরূপ বিদ্তাবিরুদ্ধ ও অসন্তব কথার প্রয়োগকর্ত। ঈশ্বরকে 
কোন বিৰান কি'মানিতে পারেন ? কারণ এতাদৃশ দীর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতাবিশিষ্ট নৌকায় 
কি কখন হস্তী হস্তিনী, উষ্ট উ্রী, প্রভৃতি কোটি কোটি জন্ত এবং উহাদিগের ভোজন ও 
পানীয় এবং উক্ত সমস্ত দ্বায়াদ থাকিতে পারে 2 স্থতরাং উক্ত পুস্তক মনুষ্য কৃত 
এবং যিনি উহ! লিখিয়াছেন তিনি বিদ্বান্ও লেন ন| ॥১৩।১৪--নূহ পরমেশ্বরের জন্ত 
বেদি নিশ্মীণ করিল এবং উহার উপর সমস্ত পবিত্র পশু এবং পবিত্র পক্ষার হোমার্থ 

বলি স্থাপন করিল। পরমেশ্বর সুগন্ধ অপ্রাণ করিলেন এবং মনে মনে কহিলেন যে 

আমি আর মনুষ্যদিগের জন্য কখন পৃথিবীকে শাপ দিব না। কারণ মনুষ্যের মনে 
চিন্তা বাল্যকালেই দৃষ্য থাকে । যেরূপ গামি সমস্ত জীবদিগকে বিনাশ করিয়াছি 
পুনরায় কখন লেই রীতি অনুসারে বিনাশ করিব না । তোঃ পববঃ ৮। আঃ ২০২১। 

সমীক্ষক-_বেদি নির্বাণ এবং হোম করণাদ্দির উল্লেখ হইতে বিদ্দিত হওয়া যায় যে, এ 

সকল বিষয় বেদ হইতে বাইবেলে গিয়াছে! পরমেশ্বরের কি নাসিকাও আঁছে যাহ।- 

দ্বার তিনি গন্ধ আঘ্রাণ করিতে পারেন ? খ্রীর্টযদিগের ঈশ্বর কি মনুষ্যবৎ অল্পজ্ঞ 
নহেন? তিনি কি কখন শাপ দেন এবং কখন শন্ুতাপ করেন ? কখন বলেন যে, 

শাপ দিব না, প্রথমে দিয়াছি এবং পুনরায় দিব ? প্রথমে সকলকে বিনাশ করিয়াছেন 
এবং এক্ষণে বলিতেছেন যে মার কখন বিনাশ করিব না!!! এ সকল কথা বালকের 

সদৃশ, ঈশ্বরের নহে এবং কোন বিদ্ভানের নহে. কারণ বিগানের কথা এবং প্রতিজ্ঞ 

স্থির হইয়া থাকে । 

১৫-_ঈশ্বর নৃহকে এবং তাহার পুত্রদিগক্জে আশার্নবাদ করিলেন এবং বলিলেশ 

যে সমস্ত জীবিত ও গতিহীন সন্ত তোমাদিগের ভোঞ্জনের জন্য হইবে । হরিত উদ্ভি 

দের সদৃশ সমস্ত বস্ত তোমাদিগকে দিলাম । কেবল জাব অর্থাৎ শোণতের সহ" 

মাংস ভোজন করিও না। তৌঃ পর্বঃ ৯1 আঃ ১/৩৪॥ সমাক্ষক--একের প্রাণ 

নষ্ট করিয়া অপরের আনন্দোৎপাদন করাঠে শ্রী ইঁয়দিগের ঈশ্বর কি দয়াহীন হইলেন 

না? মাতা এবং পিতা এক সন্তানকে বিনাশ করিয়। মপরকে ভোজন করাইলে কি 

মহাপাপী হয়েন না! একথাও তক্রপ। কাবণ ঈশ্বরের পক্ষে সকল প্রাণী পুত্রবু। 
ইহাদিগের ঈশ্বর তদ্রুপ ন1 হইয়। ( শৌনিক ) “কসাই” দিগের মহ কার্য করেন এবং 

তিনিই সকল মনুধ্যকে হিসক করিয়। তুলিয়াছেন। অতএব খ্রীরট ইয়দিগের ঈশ্বর 
নির্দয় বলিয়৷ কেন পাপা নহেন ? 
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১৬-সমন্ত পৃথিবীতে এক তাষ! এবং একরূপ কথা ছিল | তখন উহার কহিল যে 
আইস আমর! এক নগর এবং এক প্রসাদ নির্মাণ করি। উক্ত প্রাসাদের চূড়া গগনম্পর্শা 
হইবে। পাছে সমস্ত পৃথিবীতে আমর! ঠিন্ন ও ভিন্ন হইয়া যাই এইজস্য, আইস আপনা- 
দিগেব নাম রাখি। তখন ঈশ্বর উক্ত নগর এবং মন্ুষ্যসন্তাননিশ্রিত প্রাসাদ দেখিতে 

অবতীর্ণ হইলেন । পরমেশ্বর বলিলেন যে দেখ ইহারা এক হইয়াছে, উহাদিগের 

ভাষাও এক এবং এক্ষণে এইরূপ সমস্ত কার্দা আরম্ভ করিয়াছে অতএব, উহারা 

যাহা করিতে মন করিবে তাহা হইতে নিবারণ কর! যাইবে না। আইস, আমরা 

অবতীর্ণ হই এবং উহাদ্িগের ভাষার গোলমাল করিয়া ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দিই ও তাহা 

হইলে এক অপরের কথা বুঝিতে পারিবে না। তখন পরমেশ্বর উহাদিগকে সমস্ত 

পৃথিবীর উপর ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন এবং উহার! উক্ত নগর নিথ্মাণ হইতে নিবৃত্ত 
হইল। তৌঃ পর্বঃ ১১। আঃ 81৫1৬ ৭1৮ ॥ 

সমীক্ষক__যে সময়ে সমস্ত পৃথিবীতে একরূপ কথা ও ভাষা ছিল তখন, সমস্ত 

মনুষ্যদ্দিগের পরস্পর অত্যন্ত আনন্দ অনুভব হইয়া থাকিবে । কিন্তু কি করা যায় 

রী ্ য়দিগের ঈশ্বর সকলের ভা! ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দরিয়া সকলের সর্ববনাশ করিয়াছেন । 

তিনি অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছেন। এরূপ করা কি শয়তানের অপেক্ষাও অসৎকার্ধ্য 

নহে ? ইহা হইতে আরও বিদিত হওয়া যায় :যে থ্রী ঈয়দিগের ঈশ্বর সেনাই পর্ধবতাদির 

উপর থাক্তিতেন এবং তিনি জীবদিগের উন্নতির ইচ্ছা কখন করিতেন না। এসকল 

অবিদ্বীনের কথ! বাতীত ঈশ্বরের কথ! এবং উক্ত পুস্তক ঈশ্বরকৃত কখন কি হইতে 
পারে £ 

১৭__তখন তিনি মাপনার পত্রী সরীকে কহিলেন যে দেখ ! জামি জানি যে তুমি 

দেখিতে অতি শ্ন্দর দ্রী। এই হেত এইরপ ঘটিবে যে যখন মিসরবাসী লোক 

তোমাকে দেখিবে তখন উহার! বলিবে যে এই স্ত্রী উহার পত্বী এবং আমাকে বিনাশ 

করিবে; পরস্ত তোমাকে জাবিত রাখিবে । তুমি বলিও যে “মামি উহার ভগ্রী”। 

তাহা হইলে তোমার জন্য আমার শুভ হইবে, এবং তোমার জন্য আমার প্রাণ রক্ষিত 

হইবে । তৌঃ পর্ববঃ ১২1 আঃ ১১1১২১৩ ॥ 

সমীক্ষক-_ এক্ষণে দেখ যে খগ্রীয় এবং মুসলমানদিগের মধ্যে এক্রাহাম অতি মহত 

ভবিষ্যদবক্ত! ( ধশ্মোপদেশক ) বলিয়া প্রসিদ্ধ । উহীর কার্য মিথ্যাভাষণাদি অসং 

কার্য । আচ্ছা যাহাদ্দিগের ভবিষাদ্বক্তা ধশ্মোপদেশক এইরূপ, তাহাদিগের বিদ্তা এবং 

কল্যাণের মার্গ কিরূপ লাত হইতে পারে ? 

১৮__ঈশ্বর এব্রাহামকে কহিলেন ঘে তুমি, তোমার পশ্চাৎ তোমার বংশ এবং 

উহাদিগের বংশপম্পরা আন!র নিয়ম প্রতিপালন করিবে। যে নিয়ম তুমি এবং 
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তোমার পশ্চাৎ তোমার বংশাবলী প্রতিপালন করিবে এবং যে নিয়ম তোমাদিগের 

এবং আমার মধ্যে থাকিবে তাহা এইরূপ যে তোমাদিগের মধ্যে পুরুষের ত্বক্ছেদ করা 
হইবে । তোমরা! আপনাদিগের শরীরের চক্মাগ্রভাগ ছেদন করিবে এবং উন্থাই 

তোমাদিগের ও আমার মধ্যে নিয়মের চিহ্ন স্বরূপ থাকিবে । তোমার বংশাবলণর 
মধ্যেও এই নিয়ম থাকিবে । গৃহেই উৎপন্ন হুউক্র অথব। তোমাদিগের বংশবহিভূত 
কোন বিদেশী হইতে উৎপন্ন হউক আট দিন বয়সের সকল পুরুষেরই ত্বক্চ্ছেদ হইবে । 
ধন দ্বার! ক্রীতই হউক, তোমাদিগের গুছে উৎপন্নই হউক অথবা তোমাদ্দিগের ধন দ্বার! 
পূর্বব ক্রীতই হউক, এক্সপ পুরুষের অবশ্যই ত্বক্চ্ছেদ করিতে হইবে । আমার নিয়ম 

সর্ধদাই তোমাদিগে« মাংসের উপর থাকিবে । যে বালকের ত্বকৃচ্ছেদ হয় নাই অর্থাৎ 

বাহার চশ্মীগ্রভ'গ ছিন্ন হয় নাই সেই জীব আমার নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া আপ- 
নার লোকদিগের হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে। তৌঃ পর্বঃ ১৭॥ আঃ ৯১০1১১১২1১৩ ১৪ ॥ 

সমীক্ষক-_ এক্ষণে ঈশ্বরের অন্যবূপ অবজ্ঞ। দেখ। যদি তৃকৃচ্ছেদ ঈশ্বরের অভীষ্ট 
হইত তাহা হইলে, আদি স্যর সময় উক্ত চন্ম্ের স্্ করিতেন না । যখন উহা সৃষ্ট 

হইয়াছে তখন চক্ষুর উপরিস্থিত মাংপের ন্যায় উহাও রক্ষণীয় । কারণ উক্ত গুপু- 

স্থান অতি কোমল । উহার উপর চণ্মী না থাকিলে এক শিপীলিকারও দংশনে অথবা 

অতি সামান্য আঘাত লাগিলে অতিশয় ক্লেশ হইতে পারে । এইরূপ সামান্য ভয় 

ব্যতিরেকে অল্প মৃত্রাংশও বন্ত্রাদিভে লাগিতে পারে, ইত্যাদি হেতু বশতঃও, উহার 
কর্তন কর অনুচিত । তন্ভিন এক্ষণে হ্রীষ্ট্রিয়ানগণ কেন এই আজ্ঞা প্রতিপালন করেন 

না? এই আজ্ঞ! নিত্য । উহ! যখন উহার প্রতিপালন করেন না তখন, খ্রীরষ্টয়ানগণ 

যে সাক্ষ্য দেন যে “ব্যবস্থাপুস্ককের একবিন্দু মিথ্য। নহে" ভাহা। মিথ্যা হইয়া গিয়াছে । 

খ্রীষ্ঠিয়ানগণ এ বিষয়ে চিন্তা! করিয়! কিছুই মীমাংস। কর্পিতে পারেন না ৪১৮। 

১৯- ঈশ্বরের এতব্রাহ মের সহিত কথোপকথন শেষ হইলে তিনি উদ্ধে চলিয়া 

গেলেন। তৌঃ পর্বঃ ১৭। আঃ ২২ ॥ 

সমীক্ষক _ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশ্বর মনুষ্য অথবা পক্ষিবং ভিলেন। 

তিন উপর হইতে নিম্বে এবং নিম্ন হইতে উদ্ধে গমনাগমন করিতেন। তিনি কোন 

ইন্দ্রঙ্জালী পুরুষবৎ প্রতিপন্ন হইতেছেন ॥১৯॥ 

২০-_পুনরায় ঈশ্বর মস্রের ক্ষেত্রে দর্শন দিলেন এবং সেই দিন উত্তপ্ত সময়ে 
এব্রাহাম শিবিরের দ্বারে উপবেশন করিয়! রহিলেন। তিনি চক্ষুরুস্মীলন করিলেন এবং 
দেখিলেন যে তাহার নিকট তিন জন মনুষ্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে । তাহাদিগকে 

দেখিয়া সম্বদ্ধনা করিবার জন তিন শিবিরের দ্বারদেশে ধাবমান হইলেন এবং ভূমি 

স্পর্শ করিয়া দগ্ডব প্রণাম করিলেন। পরে বলিলেন স্বামিন! আমি আপনার 
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দর্শন গ্রহ পাইয়াছি বলিয়া অনুনয় করিতেছি যে আপনি দাসের নিকট হইতে চলিয়া, 
যাইবেন না। যদি ইচ্ছা হয় তবে আমি লল্প পরিমাণে জল লইয়া আমি এবং. 

আপনার চরণ প্রক্ষালন করি । আপনি বৃক্ষতলে বিশ্রীম করুন। আমি একথণ্ড পিষ্টক 
লইয়া আসি এবং তগসেবনে আপনি তৃপ্তি অনুভব করিয়া, পরে গমন করিবেন । বস্তুত; 

এই জন্যই অপনি আপনার দাসের নিকট আঙ্গিয়াছেন। তখন তাহারা বলিলেন যে 

ভূমি যেরূপ কহিলে তন্রপ কর । তখন এত্রাহাম শিবির মধ্যে সরা (তাহার পতীর ) 

নিকট সত্বর গমন করিলেন এবং বলিলেন যে, শীষ উত্তম গোধুমচুর্ণ হইতে তিন, 
পাত্র পরিমাণ লইয়া ও উত্তমরূপে মাথিয়া উহ! হইতে পিষ্টক প্রস্তুত কর। একব্রাহাম 

পশুপালের দিকে ধাবমান হইলেন এবং অতি কোমল উত্তম বৎস লইয়! দাসকে প্রদান 

করিলেন। দ্বাসও সত্বর উহা' প্রস্তুত করিল। পরে তিনি মাখন, দুগ্ধ এবং উক্ত সুপক্ক 

বস লইয়। তাহাদিগের সন্মুখে সমর্পণ করতঃ এবং তীহার্দিগের পার্থ বুক্ষতলে দণ্ডায়- 

মান রহিলেন। ততীহারা ভোজন করিলেন ॥ তৌঃ পর্বঃ ১৮। আঃ ১২1৩ 81৫1৬1৭1৮। 

সমীক্ষক-- এক্ষণে সজ্জনগণ ! দেখুন | যাহাদিগের ঈশ্বর গোবসের মাংস 
ভোজন করেন সেই সম্প্রদায়ের উক্ত ঈশ্বরের উপাদকগণ গো, গোবৎস, এবং অন্যান্য 

পশুদিগকে কেন ছাড়িবে £ যাহার কিছুমাত্র দয়া নাই এবং যে মাংস ভোজনের জ্তন্য 
লালায়িত হয় সে, ঠিংসক মনুষ্য ব্যতিরেকে কখন ঈশ্বর হইতে পারে না। তন্তিন্ন 

ঈশ্বরের সহিঙ' যে ভিন জন মনুষ্য ছিল উহারা কে তাহা জান! যায়না । ইহ! ছারা 

বিদিত হওয়া! ষাঁয় যে, বন্য মনুষ্যদিগের মধ্যে এক মণ্ডলী ছিল এবং উহাদিগের মধ্যে 

ষে প্রধান ছিল, বাইবেলে তাহারই নাম ঈশ্বর রক্ষিত হইয়াছে । এই সকল কারণ- 

বশতঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই পুস্তককে ঈশ্বরকৃত বলিয়! বিশ্বাস করিতে পারেন না এবং 

ঈদুশ ব্যক্তিকে ঈশ্বর মনে করিতে পারেন না ॥২০। 

২১--পরমেশ্বর এব্রাহামকে কহিলেন যে “আমি বৃদ্ধ! হইয়াছি সত্যপত্যই কি 

আমার পুত্র জন্মিবে” এইরূপ কহিয়৷ সরা কেন হাস্য করিয়াছে £ পরমেশ্থরের পক্ষে 

কিকিছু অসাধ্য আছে ? তৌঃ পর্ববঃ ১৮ । আঃ ১৩.১৪ ॥ 

সমীক্ষক-__দেখ ! থ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্ববের কি লীলা! তিনি বালক অথবা 

স্বীলোকের ্যায় উত্যক্ত হয়েন এবং রহস্য করেন ॥১॥২১। 

২২-_-তখন পরমেশ্বর তথা হইতে সোদম এবং গমোরার উপর অগ্নি এবং গদ্ধক 

বর্ণ করিলেন । তিনি উক্ত সমস্ত নগরকে, উহার নিকটস্থ ক্ষেত্র সকলকে এবং উক্ত 

নগরস্থ সমস্ত নিবাসী্দিগকে ও ভূমি হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছিল, তৎসমস্তই, 

বিপর্যাস্ত করিয়। নষ্ট করিলেন । তৌঃ পর্বঃ ১৯। আঃ ২৪২৫ ॥ 

সমীক্ষক-_.বাইবেলের ঈশ্বরের এ লীলাও দর্শন কর। ইহার বালকদিগের উপরও. 
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কিছুমাত্র দয়। হইল না । সকলেই কি অপরাধী হইয়াছিল যে তিনি ভুমি পর্য্যন্ত বিপর্যস্ত 
করিয়া সকলকেই চাপিয়া মারিলেন ? এরূপ কার্য হ্যায়, দয়া এবং বিবেকের বিরুদ্ধ । 

'যে সম্প্রদায়ের ঈশ্বর এইরূপ কার্য্য করেন তাহাদিগের, উপাপকের! কেন তক্রপ করিবে 
না? ৪২২॥ 

২৩-_আইস আমর! আপনাদিগের পিভাকে দ্রাক্ষারদ পান করাই এবং রাত্রিতে 
গিয়া তাহার সহিত শয়ন করতঃ আপনার পিতা হইতে বংশ রক্ষা করি। তখন 

উহারা তাহাদিগের পিতাকে ক্রাক্ষারস পান করাইল । অগ্রে জ্যে্ঠা গমন করিল এবং 

সে আপনার পিতার সহিত শয়ন করিল। পরে জোষ্ঠা কনিষ্ঠাকে বলিল যে আমর! 

অস্ত রাত্রিতেও পিতাকে ত্রাক্গারস পান করাইব এবং তুমি যাইয়া! শয়ন করিবে । এই- 
রূপে লুতের দুই কন্যা আপনাদিগের পিত। হইতে গর্ভিণী হইল । তৌঃ উৎপঃ পর্ব ১৯। 
আঃ ৩২।৩৩,৩৪।৩৬ ॥ 

সমীক্ষক-_দেখ, পিতা এবং পুত্রীও যে মগ পানের মন্ততাবশতঃ কুকণ্্ন করিতে 
নিবারিত হইতে পারে না, গ্রীষ্টিয়ানগণ সেই দুষ্ট মন্ভ পান করিয়া থাকে । উহার 
অপকারের কি সীমা আছে? এই হেতু সজ্জনগণ মগ্ত পানের নাম পর্যস্তও গ্রহণ 

করিবেন না ॥২৩॥ 

২৪__আপনার কথানুদারে পরমেশ্বর সরাকেই দর্শন দিলেন এবং তিনি সরাবিষয়ে 

আপনার পূর্বোক্ত বচনানুসারে কাধ্য করিলেন ও সরা গর্ভিণী হইল। তৌঃ উতপঃ 

পর্ব ২১। আঃ ১'২॥ 

সমীক্ষক-_এক্ষণে বিচার কর যে সরাকে দর্শন দিয় উহাকে গর্ভিণী করা কিরূপ 

কার্ধ্য হইল? পরমেশ্বর এবং সর! ব্যতিরেকে গর্ভ স্থাপনের কি তৃতীয় কারণ দৃষ্ি- 

_ গোচর হয়? ইহা! হইতে বিদিত হওয়া যায় যে, সর পরমেশ্বরের কৃপায় গর্ভিণী হইয়া- 

ছিল ॥7২৪॥ 

২৫-__তখন এব্রাহাম অত প্রতাষে উঠিয়! পিষ্ট ও এক বোতল জল হাজিরার 

স্কন্ধে অর্পণ করিলেন এবং তাহার উপর শিশুর ভার দিয়! উহাকে বিদায় দিলেন । পে 

উক্ত শিশুকে বন্বৃক্ষের তলে প্রক্ষেপ করিল। সে উহ্হার সম্মুখে উপবেশন করিয়া 

চ্স্বরে রোদন করিতে লাগিল । তখন ঈশ্বর উক্ত বালকের শন্দ শ্রবণ করিলেন । 

€চাঃ উত্পঃ পর্বঃ ২১। আঃ ১৪।১৫1১৬ ১৭ ॥ 

লমীক্ষক-_এক্সণে হ্রীর্িয়ানদিগের ঈশ্বরের লীলা দেখ। প্রথমতঃ সরার পক্ষপাতা 

হইয়া উক্ত স্থান হইতে হাঁজিরাকে মপন্থত করিলেন । পরে উচ্চৈঃস্বরে হাজিরা রোদন 

ক্টরতে লাগিল কিন্তু শব্ধ বালকেরই শ্রুহ হইল ইহা কিরূপ অদ্ভুত কথা হইল? বোধ 

হয় উহ" এইরূপ হইয়া থাকিবে যে ঈশ্বরের ভ্রম হইয়াছিল এবং বালকই রোদন করতে 



ভ্রয়োদশ সমুল্লাস। ৫০৭ 

ছিল। এ সকল কি কখন ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের পুস্তকের কথা হইতে পারে ? সাধারণ 

মনুষ্যের কথা ব্যতীত এই পুস্তকে অল্প কখাই সত্য আছে এবং অবশিষ্ট সমস্তই অসার 

কথায় পুর্ণ ॥২৫। 

২৬-ইহার পর এইরূপ হইল যে ঈশ্বর একব্রাহামকে পরীক্ষা করিলেন এবং তাহাকে 

বলিলেন হে একব্রাহাম! তোমার একমাত্র অতি প্রিয় সন্তান ইজহাককে গ্রহণ করিয়া 

হোমার্থ বলি প্রদান কর। এক্রাহাম আপনার পুত্র ইঞ্জহাককে বন্ধন কিয়া বেদীর 
উপরিস্থিত কাষ্ঠের উপর রাখিলেন এবং তিনি কর্তরিকা লইয়া আপনার পুত্রকে বিনাশ 

করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন । তখন পরমেশ্বরের দূত স্বর্গের উপর হইতে 

উহাকে উচ্চনাদে বলিল যে এব্রাহাম ! আপনার পুত্রের উপর হস্ত প্রসারণ করিও না! 

এবং উহার কোন অনিষ্টও করিও না । এক্ষণে আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, তুমি ঈশ্বর 

হুইতে ভীত হইয়। থাক । তৌঃ উৎপঃ পর্বঃ ২২1 আঃ ১২৭।১০।১১১২ ॥ 

সমীক্ষক- এক্ষণে স্পষ্ট বুঝা! গেল যে বাইবেলের ঈশ্বর অল্লঙ্ত, সববজ্ঞ নহেন। এক্রা- 

হামও এক নির্বোধ লোক ছিল নচেশ, এরূপ চেষ্টা কেন করিবে £ বাইবেলের ঈশ্বর যদি 

সর্ববন্ত্র হইতেন তাহা হইলে, উহার ভবিষ্যৎ শ্রদ্ধাও সর্ব জ্বতাবশতঃ জানিতে পারিতেন । 

ইহ! হইতে এইরূপ নিশ্চিত হইতেছে যে, খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ নহেন ॥২২॥ 

২৭-_আমাদিগের সমাধি স্থানের মধ্যে আপনি কোন একুটি মনোনীত করিয়া 

আপনার মৃতকে সমাহিত করুন এবং সেই স্থানেই আপনার ম্বৃতক সমাহিত থাকিবে ॥ 

তৌঃ উত্পঃ পর্ববঃ ২৩। আঃ ৬ ॥ 

সমীক্ষক--শব সমাহিত করিলে সংসারের অত্যন্ত হানি হয়, কারণ উহা! পচিয়া 

বায়ু হুগন্ধময় করাতে রোগ বিস্তার করে। (প্রশ্ন ) দেখুন, যাহা হইতে প্রীত হয় সে 

বন্তকে দগ্ধ কর! উত্তম কথ! নহে। সমাহিত কর! এক প্রকার শয়ান কর! । ( উত্তর ) 

স্বতক হইতে যদি গ্রীতি হয় তবে, উহ্থাকে গৃহে রাখে না কেন? উহাকে সমাহিতই 

বাকেন করে? যে জীবাত্মীর উপর প্রীতি ছিল উহা নির্গত হইয়া গিয়াছে এবং 

অবশিষ্ট দুরগন্ধময় মৃত্তিকা হইতে কি প্রীতি হইবে ? যদি প্রীতিই করা হয় তবে, উহাকে 

মৃত্তিকার মধ্যে নিহিত করা কেন? কারণ কেহ যদি কাহাকে বলে যে তোমাকে ভূমি 

মধ্যে নিহিত করিব তাহা! হইলে, সে উহ শুনিয়া! কখনই প্রীত হয় না। উহ্নার শরীরের, 

মুখ এবং চক্ষুর উপর মৃত্তিকা, প্রস্তর, ইষ্টক, এবং চুক নিক্ষেপ করা এবং বঙ্ষ*ছলের 

উপর প্রস্তর স্থাপন করা কিরূপ প্রীতির কার্ধ্য ? শবকে বাক্জের ভিতর রাখিয়৷ তুমি 

মধ্যে নিহিত করাতে পৃথিবী হইতে অতিশয় ছুর্গন্ধ বাহির হইয়া! বায়ুকে বিকৃত করতঃ 

ভয়ানক রোগোৎপন্তি করিয়া থাকে । দ্বিতীয়তঃ এক শবের জন্য নযুনপক্ষে ৬ হত দীর্ঘ 

এবং ৪ হস্ত বিস্তৃত ভূমির প্রয়োজন হয়; এই হিলাবে শঙ, সহত্র লক্ষ অথবা কোটি 



৫০৬৮ সত্যার্থ প্রকাশ । 

মন্ষ্যের জন্য বধু পরিমাণে ভূমি বৃথা আবদ্ধ হইয়! যায়। ততন্তৎ গ্ছান ক্ষেত্র, উদ্ভবন 
' অথবা বসবাসের উপযোগী হয় না। এই হেতু সমাহিত করা সর্ববাপেক্ষা নিকৃষ্ট । 
জলে নিক্ষেপ করা উহ! অপেক্ষা অল্প অনিষ্টকর | কারণ উহাকে জলঙ্জন্তুগণ সেই 

' সময়েই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভোজন কবে। পরম্থ যে কিছু অস্থি এবং মল জলে থাকে 

উহা পচিয়। জগতের ছুঃখদায়ক হয় । বনে শবকে পরিত্যাগ কর। উহা অপেক্ষা! অল্প 

আনিষ্টকর। কারণ মাংসাহ্ারী পশুপক্ষিগণ উহাকে আগ্রহ সহকারে ভোজন করে। 

পরন্থ উহার অস্থি মজ্জা ও মল পচিয়! যত পরিমাণে দুর্গন্ধ উৎপাদন করিবে তত পরি- 

মানেই জগতের অনুপকার হইবে । দাহ করাই কেবল সর্বেবো্ম, কারণ তাহ! হইলে 
উহার সমস্ত পদার্থ অণুতে পরিণত হুইয়! বায়ু মধ্য উড্ভীন হইয়া যায়। (প্রশ্্র) দাহ 
করাতেই ছুর্গন্ধ হইয়। থাকে । (উত্তর ) অবিধি পূর্ববক দাহ করিলে মল্ল পরিমাণে 
হয় বটে পরম্, সমাধি হইতে যেরূপ হয় তাহা অপেক্ষা অনেক ন্যুন হয়। বিধিপূর্ববক 
দাহ করিবার কথা বেদে এইরূপ লিখিত আছে যে শবের তিন হস্ত পরিমিত গভীর, সার্ধ 

তিন হস্ত বিস্তৃত এবং পাঁচ হস্ত দীর্ঘ গর্ত খনন করিয়া উহার মধ্য অবতরণ করতঃ আষ্টা- 
দশশ অঙ্গুলি উচ্চবেদী রচনা! করতঃ উহাতে শরীরের সমান পরিমাণে ঘ্বৃত, উহার সেরকর! 
১ রতি কন্ত,রী এবং এক মাসা কেশর প্রক্ষেপ করিবে । ন্যুনকল্লে অদ্ধমণ চন্দনকাষ্ঠ 
আবশ্যক, অধিক যতই হউক লওয়! যাইতে পারে। উহার সহিত অগ্ুরু তগর ও কর্পুাদি 

এবং পলাশাদির কাষ্ট সকল বেদীর উপর রাখিয়া, উহার উপরে শবকে শ্বাপন করিবে । 

পরে বেদীর উপর চারিদিকে এক (বিত) পর্য্যন্ত উক্ত ঘ্বৃতের আছুতি প্রদান করতঃ দাহ 
করিবে । এইরূপে দাহ করিলে কোন দুর্গন্ধই হয় না। ইহার নাম অস্ত্যে্টি, নরমেধ 
অথবা প্ুরুষমেধ যজ্ত। দরিদ্র পক্ষে অর্ধ মণের ন্যুন ঘৃত চিতায় প্রক্ষেপ করিবে না। 

সে ভিক্ষা দ্বারাই সংগ্রহ করুক, অথবা তাহার জ্াতীয়গণই প্রদান করুক, কিন্বা রাজ- 

সাক্ষাৎকার দ্বারাই প্রাপ্ত হউক এই প্রকারে দাহ করিতে হইবে । যদি দ্বৃতাদি কোন 

প্রকারে সংগ্রহ না হয় তথাপি, সমাহিত করা অপেক্ষা কেবল কাণ্ঠ দ্বারা শব দাহ করা 
উৎকৃষ্ট । কারণ সমস্ত ভূমির মধ্যে ( বিশ্বা ) ২০ বিঘা স্থানে অথবা এক বেদীতে লক্ষ বা 

কোটি মৃতকের-দাহ হইতে পারে । দাহকার্ধয ভূমি মধ্যে সমাহিত করার ন্যায় অধিক 
বিকৃত করে না । তচ্ছিন্ন কবর দর্শনে ভীতির উদ্রেক হয়। অতএব সমাহিত করা কার্ধা 

সর্নবথ! নিষিদ্ধ 1২৭) 

২৮-যে পরমেশ্বর আমার স্বামী একব্রাহামের ঈশ্বর তিনিই ধন্য । তিনি আমার 

স্বামীকে তাহার দয়া ও সত্য হইতে বঞ্চিত রাখেন নাই। পথে পরমেশ্বর আমার 

স্বামীব শ্বজনদিগের গুহাভিমুখে আমীর পণপ্রদর্শক হইয়া অগ্রসর হইয়াছেন ॥ তৌঃ 

উিতপঃ ২৪॥,আাঃ ২৭ ॥ 



ত্রয়োদশ সমুল্লাস। ৫০৯ 

সমীক্ষক__তিনি কি কেবল এক্রাহানেরই ঈশ্বর ছিলেন ? আঙ্জকাল যেরূপ ভূত্য 

অথবা! পর্দপ্রদর্শকগণ অগ্রসর হয় অর্থাৎ অগ্রে অগ্রে গমন করতঃ পথ প্রদর্শন করে, 

ঈশ্বর যদি তাহাই করিয়া থাকেন তবে, এক্ষণে কেন মার্গ প্রার্শন করেন না এবং 

মনুষ্যদিগের সহিত কথোপকথন করেন না? এই হেতু ঈশ্বরের অথবা ঈশ্বরকৃত পুস্ত- 
কের এরূপ কথা কখন সত্য হইতে পারে না । উহ! বন্যমনুষ্যের কথা । ২৮ ॥ 

২৯-__ইস্মেলের পুভ্রদিগ্রের নাম এই ৷ ইস্মেলের প্রথমজাত পুক্র নবীত, কীদ্দার, 
অদবিএল, মিবসাম, মিস্মা, দুম, মস্না, হদর, হৈমা, ইতৃর, নফীস্ এবং কিদিম1। 
ভৌঃ উৎপঃ পর্বঃ ২৫1 আঃ ১৩1১৪।১৫॥ 

সমীক্ষক-__-এই ইস্মেল একব্রাহাম হইতে তাহার দাসী হাঙ্জিরার গর্ভে উৎপন্ন 

হইয়াছিল ॥২৯॥ 

৩০--মামি তোমার পিতার রুচি অনুসারে স্ুম্বাহ্ব ভোজন প্রস্তহ করিব এবং 
তুমি আপনার পিতার নিকট লইয়া যাইও । তাহা হইলে তিনি ভোঙ্জন করিবেন 
এবং তাহার নৃত্ার পুর্ব ঠোমাকে আশীবর্বাদ করিবেন । রেবেকা আপনার গৃহ হইতে 

তাহার জ্যেষ্ঠ পুজ এসৌ এর উত্তম পরিচ্ছদ গ্রহণ করিল এবং ছাগ শাবকের চণ্ উহার 
হস্তদ্বয়ে এধং গলদেশের মস্থণ স্থানে সংসক্ত করিয়! দ্িল। তখন ইয়াকুব আপনার 

পিতাকে কহিল যে “আমি আপনার জ্যেষ্ট পুক্র এসৌ। আপনার কথানুসারে কাধ্য 
করিয়াছি আপনি উত্থান ক্রিয়। উপবেশন করুন এবং আমার মৃগয়ালন্ধ মাংস ভোজন 

করুন। তাহ! হইলে মাপনার প্রাণ নামাকে শাশীর্ববাদ প্রদান করিবে । তৌঃ 

উতপঃ ২৭। আঃ ৯1১০1১৫।১৬। ১৯| 

সমীক্ষক- দেখ, এইরূপ মিথ্যা ও কপটতা প্রয়োগ করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া 

পরে সিঙ্গ এবং ভবিষাব্বক্র। ( ধশ্ম প্রচারক ) হইয়া থাকে। ইহা কি আশ্চর্যের কথা 

নহে ? এইরূপ লোক যধন ধ্ুগ্রিয়ানদিগের অগ্রবত্র্ণ হইয়াছেন তখন ইহীদিগের মত- 

বিষয়ে গোলযোগ কি মকর হইবে 2 ৩০ ॥ 

৩১- ইয়াকুব পরদিন অতি প্রতাষে উঠিলেন এবং যে প্রস্তর উপাধান স্বরূপ ব্যবহৃত 
হইয়াছিল তাহাকে স্তন্তাকারে স্থাপন করিলেন ও উহার উপর তৈল প্রক্ষেপ করিলেন। 

উক্ত স্থানের নাম বৈত এল রাখিলেন। তিনি বলিলেন, ষে প্রস্তর আমি স্তস্তাকারে 

স্থাপন করিয়াছি উহা! ঈশ্বরের গৃহ হইবে ॥ তৌঃ উত্দপঃ পর্ন্বঃ ২৮ আঃ ১৮১৯২২। 

সমীক্ষক এক্ষণে বন্য মনুষাদিগের কার্যা দেখ । ইহারা প্রস্তর পুজা করে এবং 

অপরকে উহাতে প্রবর্তিত কবে । মুসলমানগণ ইহাকে “বয়তলমুকদ্দস্” ( জেরুসালেম ) 

পবিত্র স্থান কহে। এই প্রস্তরটি কি ঈশ্বরের ঘর এবং উক্ত প্রস্তর মাত্রেই কি ঈশ্বর 

থাকেন ? কি আশ্চর্য | খ গ্রিয়ানগ্রণ ! কি বলা যাইবে, তোমরাই ত মহামৃত্তিপূজক 1৩১ 
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৩২- জীশ্বর রাখিলকে স্মরণ করিলেন এবং তাহার কথ! শুবণ কৃরিলেন ও তাহার 
গর্ভাশয় উম্মোচন করিলেন । সে গর্ভিণী হইল ও পুত্রপ্রসব করিয়া বলিল যে ঈশর 
আগার নিন্দা দূর করিয়াছেন। তৌঃ উতপঃ পর্ববঃ। ৩০। আঃ ২২২৩1 

সমীকক্ষ-ধন্য খুটিয়ানদিগের ঈশ্বর । ইনিকি মহ! ডাক্তার। শ্রীলোকদিগের 
গর্ভাশয় উন্মোচন বিষয়ে কিরূপ শস্ত্র এবং ওধধ মাছে? এ সকল কথা কেবল অন্ধ- 
প্রলপ ॥৩২।॥ 

৩৩--পরস্ত ঈশ্বর রাত্রিকালে ভল্দ্রারত লাবনের স্বপ্রাবস্থায় গাসিয়া কহিলেন যে 
সাবধান থাক এবং ইয়াকুবকে সদসত কিছু কহিও না। কারণ তুমি তোমার পিতৃ. 
গৃহের জন্য অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছ। তুমি 'কজন্য আমার দেবতার্দিগকে অপহরণ 
করিয়াছ ? তৌ; উত্পঃ পর্ববঃ ৩১ । আঃ ২৪1৩০ ॥ 

সমীক্ষক-ইহ! আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ লিখিতেছি। বাইবেলে (ঈশ্বর) সহস্র 
লোকের স্বপ্রাবস্থায় মাসিয়াছিলেন ও কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং জাগ্রত অবস্থায়ও 

সাক্ষাৎ দর্শন দিয়াছেন, ভোজন ও পান করিয়াছেন এবং গমনাগমন করিয়াছেন 

ইত্যাদি লিখিত আছে । পরস্থু এক্ষণেও তঙ্রপ হয় কিনা তাহা! জান! যায় না, 

কারণ এক্ষণে মার কাহারও স্বপ্রাবস্থায় অথবা জাগ্রৎ অবস্থায় ঈশ্বর লাভ হয় না। 

ইহ1 বিদিত হইল যে এই সক্কল বন্যক্াতি পাষাণ।দি মুত্তি সকলকে দেব মনে করিয়! 

পৃজ1করিত। পরন্ত পৃষ্টিয়ানদগের ঈশ্বরও প্রস্তরকে দেব মনে করিতেন। অন্যথা 

দেব অপহরণ কর। কিরূপে ঘটিতে পারে ? ॥৩৩। 

৩৪-__ইয়াকুব আপনার পথে চলিয়! গেল এবং ঈশ্বরের দূতের সহিত তাহার 

সাক্ষাতকার হইল! ইয়াকুব উহাকে দেখিধা কহিল যে এই ঈশ্বরের সেন। তো; 

উপেঃ পর্সবঃ ৩২। আঃ ১। ২। 

সমীক্ষক-_-এক্ষণে ত্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বরের মনুষ্য হওয়া সম্বন্ধে কিছুই সন্দেহ রহিল 

না। কারণ চিনি সেনাও রাখেন। যখন সেনা ছিল তখন শস্ত্ও বোধ হয় ছিল 

এবং যে সে স্থান আক্রমণ করতঃ যুক্ধও বোধ হয় করিতেন ? অন্যথা সৈন্য রাখিবার 
প্রয়োজন কি ? 0৩৪) 

৩৫--ইয়াকুব একক রহিয়! গেল এবং প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত একজন উহার সহিত 

মল্লযুদ্ধ করিতে লাগিল । যখন সে দেখিল যে সে উহার উপর প্রবল হইতে পারিল 
না তখন সে উহ্ার উরুমধ্য স্পর্শ করিল। তখন উহার সহিত মল্ল যুদ্ধ করাণে 
ইয়াকুবের উরুদেশের মাংসপেশী উঠিয়া গেল। তখন সে বলিল যে তুমি আমাকে 
যাইতে দাও, কারণ প্রভাত হইয়াছে । দে বলল যে যতক্ষণ তুমি আমাকে আশীর্বাদ 

ন! দিবে ততক্ষণ আমি তোমাকে যাইতে দিব না। তখন সে তাহাকে কহিল যে তোমার 
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নাম কি? সে বলিল ইয়াকুব। তখন সে তাহাকে কহিল যে পরে তোমার নাম ইয়াকুব 
থাকিবে না পরম ইজ রেল হইবে । কারণ তুমি ঈশ্বরের এবং মনুষ্যের সমক্ষে রাজার 

সায় মল্লযুদ্ধ করিয়! জয়প্রাণ্ড হইয়াছ। তখন ইয়াকুব এইরূপ কহিল এবং উহাকে 
জিজ্ঞাসা করিল যে তোমার নাম বল। সে বলিল যে তুমি কেন আমার নাম জিড্ঞাস। 
করিতেছ এবং সেইস্থানে সে উহাকে আশীর্বাদ প্রদান করিল। ইয়াকুব উক্ত স্থানের 
নাম ফনুএল রা'খল, কারণ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে এবং ঠাহার প্রাণ রক্ষা 
হইয়াছে। যখন সে ফনুএলের অপর পারে গমন করিল তখন সূর্য্যের জ্যোতিঃ উহার 
উপর পতিত হইল এবং সে উরুদেশাবচ্ছেদে খঞ্জ ভাবে চলিতে লাগিল । এই হেতু 

ইজরেলের বংশাবলী উহার উরুদেশের মাংদপেশী উঠিয়। গিয়াছিল বলিয়া অস্ভাপিও 
উহা ভোজন করে না। কারণ তাহার! ইয়াকুবের উরুদেশের যে মাংসপেশী উঠিয়া 

গিয়াছিল তাহা স্পশ করিয়াছিল। 

তৌঃ উৎপঃ পর্ববঃ ৩২। আং ২৪।২৫২৬২৭২৮।২৯,৩০।৩১।৩২॥ 
সমীক্ষক-_শরীষ্কিয়ানদিগের ঈশ্বর মল্পক্ষেত্রের মল্পযোদ্ধা বলিয়াই সারা এবং রাখলের 

উপর পুত্র হইবার জন্য কৃপা করিয়াছিলেন । আচ্ছা ঈশ্বর কি কখন এরূপ হইতে 
পারেন? আরও লীল! দেখ । একজন নাম জিজ্ঞাসা করিলে পরে আপনার নামও 

বলিবে না । ঈশ্বর উহার নাঁড়ী উঠাইয়। দিলেন এবং সে জয়লাঙ করিল। পরম ডাক্তার 
হইলে উরুদেশের নাড়ীকে আরোগ্যও করিতেন । এইরূপ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিবশতঃ 
যেরূপ ইয়াকুব খগ্র হইয়াছিল, তঙ্রুপ অন্য ভক্তকেও খঞ্জ হইতে হইবে । ঈশ্বরকে 
প্রতাক্ষ দর্শন করা এবং মল্প যুদ্ধ কর! ইত্যার্দি কথ! শরীর বিশশষ্ট ন৷ হইলে কিরূপ 

ঘটিতে পরে ? ইহা! কেবল বালকত্বের ব্যাপার মাত্র ॥৩৫॥ 
৩৬- ইযুদাহের জ্োঠঠপুত্র পরমেশ্বরের দৃষ্টিতে দুষ্ট ছিল বলিয়া পরমেশ্বর তাহাকে 

বিনাশ করিলেন। তখন ইয়ুদাহ ওনানকে কহিল যে তুমি আপনার ভ্রাতার পত্বীর 
নিকট গমন কর এবং উহাকে বিবাহ করিয়া আপনার ভ্রীতার বংশরক্ষ! কর । ওনান 

বুঝিল যে সে বংশ তাহার হইবে না এবং এইরূপ ঘটিল যে যখন সে আপনার ভ্রাতার 

পত্বীর নিকট গমন করিল তখন বীর্ধয ভূমিতে পাতিত করিল। উক্ত কাধ্য পরমেশ্বরের 

প্রি অনুসারে মন্দ হওয়াতে তিনি উহাকেও বিনাশ করিলেন । তৌঃ উৎপঃ পর্ব (৩৮ 

আঃ ৭৮৯১০ ॥ 

সমীক্ষক-_এক্ষণে দেখ যে ইহা মনুষ্যের কার্য অথবা পরমেশ্বরের কাষ্য ? যখন 

উহার সহিত নিয়োগ হইল ভখন উহাকে কেন বিনাশ করিলেন? কেন উহার বুদ্ধিকে 

শুদ্ধ কুরিয়। দিলেন না? বেদোক্ত নয়োগ প্রথা যে সর্বত্র প্রথমে চলিত ছিল ইহাও 

নিশ্চয় হইল। নিয়োগ কার্ধা সকল দেশেই প্রচলিত ছিল ।৩৬। 
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পুরাতন বাইবেলাস্তর্গত যাত্রা! পুস্তক । 
৩৭.স্ষখন মূসা, প্রীগুবয়ক্ষ হুইল এবং দেখিল যে একজন মিসরবালী একজন 

হিক্রুকে মারিতেছে, তখন ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপে করতঃ কেহ নাই দেখিয়া উক্ত মিসর- 

বাসীকে বিনাশ করিল এবং উহাকে বালুকার মধ্যে লুকায়িত করিয়া রাখিল। দ্বিতীয় 
দিন,নির্গত হইয়া দেখিল যে দুইজন হিক্রু পরম্পর্ন বিবাদ করিতেছে । তখন সে উক্ত 

অন্যায়কারী নির্ধেবোধকে বলিল যে তুমি কেন আপনার প্রততবাসীকে বিনাশ করিতেছ ? 
তখন সে উহাকে কহিল যে কে তোমাকে আমাদিগের উপর অধ্যক্ষ এবং ন্যায়কারী 
নিযুক্ত করিয়াছে? তুমি কি অভিলাষ কর যে, যে রীতি অনুসারে ভুমি মিসরবাসীকে 
বিনাশ করিয়াছ তন্রপ আমাকেও বিনাশ করিবে? তখন মুসা ভীত হইলেন 
এবং মনে করিলেন যে রহস্য (সর্প) নির্গত হইয়াছে ॥ তৌঃ যঃ পর্ববঃ ২) 
আঃ ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। 

সমীক্ষক-__এক্ষণে দেখ যে মুসা যিনি বাইবেলের মুখ্য সিদ্ধ কর্তা এবং মতোপ- 

দেশক আচার্য, তাহার চরিত্র ক্রোধাদি দুষ্টগুণ যুক্ত, এবং তিনি মনুষ্য হত্যাকারী 
ও চোরের ম্যায় রাজদণ্ড হইতে রক্ষা পাইবার জন্ বাগ্র। অর্থাৎ যখন কাধ্য গোপন 
করিয়াছেন তখন অবশ্যই তাহাকে মিথ্যাবাদী হইতে হইবে। এইরূপ লোকেরও 
ঈশ্বর প্রতাক্ষ হওয়াতে তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা ( ধণ্মোপদেনক ) হইয়াছেন এবং তিনি ইহুদী 

প্রভৃতি মত প্রবর্তক হওয়াতে, উহারাও মুলারই সদৃশ হইয়াছে । এইহেতু মৃস! হইতে 
আর্ত করিয়া গ্রীস্টিয়ানদিগের যত মূল পুরুষ হইয়াছে তাহারা সকলেই বন্য অবস্থায় 
ছিলেন, কেহই বিদ্বান ছিলেন না ॥ ৩৭ ॥ 

৩৮-__এবং একটি মেষশাবক ধরিয়া বিনাশ কর। একমুগ্ি জুফ! ( বৃক্ষবিশেষ ) 

গ্রহণ করিয়া পাত্রস্থিত কুধিরে উহ্হাকে নিমগ্ন করিয়! ঘ্বারের উপরিভাগে এবং উভয় 

পার্থে উহার ছাপ দাও এবং প্রভাত পর্যন্ত তোমাদিগের মধ্যে কেহ গুহ দ্বারের বহির্গত 

হইবে না। কারণ পরমেশ্বর মিস্রবানীদিগকে বিনাণ করিবার জন্য সর্ধত্র বাইবেন 

এবং উক্ত দ্বারের উপরিভাগে এবং উভয়পার্থে রুধির দর্শন করিলে সেই দ্বার হইতে 
চলিয়া যাইবেন এবং তোমাদিগের গৃহে বিনাশকদ্িগকে বিনাশার্থ যাইতে দিবেন না। 

তৌঃ বাঃ পঃ ১২। আঃ ২১। ২২। ২৩॥ 
সমীক্ষক--ইহা! ভ ইন্দ্রজাল-প্রকাশকারীর সদৃশ । এই ঈশ্বর কখন কি সর্বজ্ঞ হইতে 

পারেন? রুধিরের ছাপ দেখিলেই ইজরেল কুলের গৃহ জানিতে পারিবেন অন্যথা! নহে। 
এ কাঁধ্য ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুব্যের সদৃশ । ইহা! হইতে এইরূপ বিদিত হওয়া! যায় যে এ সকল 
কথা কোন বন্ত মনুষ্যের লিখিত ॥ ৩৮ ॥ 



ত্রয়োদশ সমুল্লাল। ৫১৩ 

৩৯__এইরূপ হইল যে পরষেশ্বর অঞ্ধরাত্রে নিজ সিংহাসনোপ'বষ্ট ফারোর জ্যেষ্ঠ: 
সস্তান হইতে বন্দীগৃহস্থিত বন্দীর জ্যেষ্ঠ সন্তান পধ্যন্ত এবং সমস্ত পশু ও প্রথমজাভ 
শারক দিগকেও বিনাশ করিলেন । রা ত্রতে ফারো, তাহার সেবকগণ এবং সমস্ত মিসর- 

বাসী লোক উঠিল এবং সমস্ত মিসরে অতিশয় বিলাপ হইতে লাগিল । কারণ 

এমন গৃহ ছিল না যাহাতে একজনও অন্ততঃ বিনষ্ট হয় নাই। তৌ: যাঃ পঃ ১২। 
আঃ ২৯৩০ ॥ 

সমীক্ষক-_বাহব! ! অগ্ধরাত্রে সম্পূর্ণরূপে ডাকাইতের ন্যায় খ্রীপ্িয়ানদিগের ঈশ্বর 
নির্ঘিয় হইয়! শিশু, বালক, বৃদ্ধ এবং পশু পর্য্যন্তকেও বিন। অপরাধে বিনাশ করিলেন” 

কিঞ্ধিম্মাত্র দয়া হইল না। মিশরে অতিণয় 'বলাপ হওয়া সন্বেও কি খ্রীপ্রিয়ানদিগের 
ঈশ্বরের চিত্ত হইতে নিষ্ঠ,রত| দূরীভূত হইল না? ঈশ্বর তো দূরে থাকুন এন্সপ কার্য 

কোন সাধারণ মনুষ্যেরও করণীয় নহে । ইহা আশ্চর্ধ নহে কারণ, লিখিত আছে যে 

“মাংসাহারিণঃ কুতো দয়া” । যখন শ্বীষ্রিয়ানদিগের ঈশ্বর মাংসাহারী, তখন তাহার দয়! 

কিরূপে সম্ভব? 1৩১॥ 

১০--পরমেশ্বর তোমাদিগের জন্য যুক্ধ করিবেন। ইজ রেলদিগের সম্তানদিগকে 
কহ যে উহার! অগ্রসর হউক। পরন্তু তোমর! ষষ্টি উত্তোলন কর এবং সমুদ্রের উপর 
হস্ত প্রসারণ করিয়! উহাকে ছুই ভাগ কর। ইজ রেলের সন্তান সকল সমুদ্রের মধ্যদেশ 

দিয়া স্বথে ভূ'মর উপর দিয়৷ চলিয়া যাইবে । তৌঃ যাঃ পঃ ১৪ । আঃ ১৪।১৫।১৬ ॥ 

সমাক্ষক _কেন মহাশয় ? প্রথমে তে ঈর মেধপিগের পশ্চাৎ মেষ পালকের ন্যায় 

ইজ রেল বংশদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিচরণ করিতেন এবং এক্ষণে জানা যায় না যে 

কোথায় তিনি অন্তহিত হইলেন ? অন্যথা সমুদ্রের মধ্য দিয়া চারিদিকে বাম্পীয়ষানের 

জন্য পথ গ্রস্ত করিয়া! দিতেন এবং তাহাতে সমগ্র সংসারের উপকার হইত এবং নৌকা! 

প্রভৃতি নিন্মাণ করিবার শ্রম দূরীভূত হইত। পরস্ক কি কর! যায়, শ্রীষ্টিয়ানদিগের 
শুর কোথায় লুক্ষায়িত র হলেন তাহা কিরূপে জানা যাইবে? বাইবেলের ঈশ্বর মুসার 

সহিত «এইরূপ অনেক অসম্ভব লীল। করিয়াদছন । পরন্ত ইহা বিদিত হওয়া গেল যে 

্রাষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর যেরূপ, তাহার সেবক এবং তাহার রচিত পুস্তকও তন্রুপ। এহরূপ 

পুস্তক এব: এইরূপ ঈশ্বর আমাদিগের নিকট হইতে দুরে থাকিলেই জলের বিষয় ॥১০8 

৪১-_-কারণ আমি (পরমেশ্বর )। তোমাদিগের প্রজ্জবলিত ও সর্ববণক্তিমান্ ঈশ্বর ! 

যাহার আমার উপর বৈরবুদ্ধি করে তাহাদিগের অপরাধের দণ্ড তাহাদিগের পুত্র সক- 

লের উপর তৃতীয় এবং চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকি। তৌঃ যাঃ পঃ ২০ । 

আও ৫ 

সমীক্ষক__আচ্ছা পিতার অপরাধবশতঃ চারি পুরুষ পর্যযস্ত দণ্ডদান করাকে উত্তম: 



১৪ সত্যার্থ প্রকাশ । 

মনে কর! কিপ্রকার নায়? উত্তম পিতার কি ছুষ্ট সন্তান এবং ছুষ্ট পিতার কি উত্তম 

সন্তান হয় না? বদি তাহ] হয় তবে, চতুর্থ পুরুষ পধ্যস্ত কিরূপে দণ্ড দেওয়া! যাইতে 
পারে ৮ অপরস্ত, যদি পঞ্চম পুরুষের পর কেহ ছুষ্ট হয় তাহাকেই বা কেন দণ্ড দেওয়! 
যাইতে পারিবে না? বিনাপরাধে কাহাকেও দণ্ড দেওয়া! অন্যায়কারীর কায ॥৪১॥ 

৪২--বিশ্রাম দিনকে পবিত্র রাখিবার জন্য স্মরণ কর। ছয় দিন যাবৎ তুমি পরি- 
শরম কুর। সপ্তম দিন পরমেশ্বরের, এবং এ দিনে তোমাদিগের ঈশ্বরের বিশ্রাম হুউ- 

জ্াছে। পরমেশ্বর বিশ্রামের দিজকে আশীর্বাদ করিয়াছেন । তৌঃ যাঃ পঃ ২০। 
আঃ ৮৯১৬ ১১॥ 

সমীক্ষক-_রবিরার কি কেবল পবিত্র এবং অবশিষ্ট ছয়দিন কি অপবিত্র? পর- 

মেশ্বর কি ছয় দিন অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং তাহাতে ক্লান্ত হইয়া কি সপ্তম 

দিনে নিদ্রা যাইয়াছিলেন 2 যদি রবিবারকে আশীর্বাদ দিয়! থাকেন তবে, সোমবার 

প্রভৃতি ছয় দ্রিনকে কি দিয়াচিলেন ৯ অর্থাৎ শাপ দিয়া থাকিবেন । এরূপ কার্যা 

খন বিদ্ধানেরই হইতে পারে না তখন, ঈশ্বরের কিরূপে হইতে পারে 2 আচ্ছ! রবি- 
বারে কি গুণ আছে এবং সোম বারাদি কি দোষ করিয়াছে যে এককে পবিত্র করিলেন 

এবং বর দিলেন এবং অন্যকে বৃথা অপববত্র করিয়৷ দিলেন ॥৪২॥ 

৪৩--আপনার প্রতিবেশীর বিপক্ষে মিথ্য। সাক্ষ্য দ্রিবে না । আপনার প্রতিবেশীর 

স্ত্রী, ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী, গো, গর্দভ এবং প্রতিবেশীর অন্য যে কোন বস্তু আছে তাহার 
উপর লোভ করিবে না। তৌঃ যাঃ পঃ ২০1 আঃ ১৬১৭ ॥ 

সমীক্ষক-_বাহবা! এইজন্যই তৃষ্ণাতুর যেরূপ জলের জন্য এবং বুভুক্ষু যেরূপ 
অক্পের প্রতি তন্ত্রপ খ্রীষ্রিয়ানগণ পরদেশীয়দিগের সম্পত্তির উপর, লালসান্থিত হয় । ইহা 

কেবল লোলুপ এবং পক্ষপাতির কথা মাত্র । খ্রীষ্টিয়ান'দগের ঈশ্বরও অবশ্য তক্রপ 
হইবেন । যদি কেহ বলেন যে, আমরা মনুষ্যমাত্রকেই প্রতিবেশী মনে করি তাহা 

হইলে, মনুষ্য বাতিরেকে অগ্য কাহাকে স্ত্রী এবং দাসীরূপে মনে করা যাইবে ও বাহাকে 

প্রতিবেশীভিনমধো গণনা করা যাইতে পরে? এই হেতু এ সকল কথা স্থার্থপব 

মনুষাদিগের উপযুক্ত ; জীশ্বরের নতে ॥৪৩। 
8৪9-__ এক্ষণে সন্তানদিগের মধ্যে সমস্ত বালকদ্দিগের, এবং পুরুষের সহিত সংযুক্ত 

হইয়াছে এরূপ, সমস্ত স্্ালোকদিগের প্রাণ বিনাশ কর। পরন্ু যে সকল কুণ্ঠা পুরুষের 

সহিত সংযুক্ত হয় নাই তাহাদিগকে, আপনাদিগের জন্য জীবিত রাখ । তোৌঃ সিনতী: 
পঃ ৩১। আঃ ১৭১৮ ॥ 

সমীক্ষক-_ বাহবা ! ভবিষ্যদ্বক্তা ( ধন্মোপদেশক ) মুসা এবং তোমার্দিগের ঈশ্বর 

ধন্য ! াহারা স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ এবং পশ্টদিগকেও হতা। করিতে পরাস্মুখ হয়েন না । ইহ! 
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দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে মৃস1 বিষয়ী ছিলেন কারণ, তিনি বিষয়ী না হইলে অক্ষত- 

যোনি অর্থাৎ পুরুষ-সমাগম-রহিত কন্যাদিগকে আপনার জনা কেন প্রার্থনা করিবেন 
এবং উহ্থা্দিগকে এরূপ বিষরীভাবের নির্দয় আজ্ঞা! কেন দিবেন ? 8৪ ॥ 

৪৫__যদ্দ কেহ কোন মন্তষ্যকে প্রহার করে এবং সে মরিয়া যায় তাহ। হইলে, 
নিশ্চয়ই তাহাকে বিনাশ কর! হইবে! ষে মনুষ্য হত্যাসক্ত ন! থাকে এবং ঈশ্বর 
তাহ'র হস্তে কাহাকেও সমর্পণ করেন তাহা হইলে, আমি তোমাকে তাহার পলায়নের 

স্থান কহিয়! দিব ॥ তৌঃ যাঃ পঃ ২১ । আঃ ১২1১৩ ॥ 
অমীক্ষক-যদি ঈশ্বরের এই ন্যায় সহ্য হয় তবে মূসা যখন এক জন লোককে হ্যা! 

করিয়া! সমাহিত করতঃ পলায়ন করিল তখন, তাহার এই দণ্ড কেন হইল না? যদি বল 

মৃদাকে ঈশ্বর উহার বিনাশার্থ সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহ। হইলে, ঈশ্বর পক্ষপাহী 
হইলেন । কারণ তিনি কেন যুসার প্রতি রাজার ন্যায় দগ্ডবিধান করিতে দিলেন 

না? ৪৫ ॥ 

৪৬ এবং প্রমেশ্বরের জন্য মঙ্গলসূচক বৃষবলি অর্পিত হইল। মুস! অদ্দেক 

রুধির গ্রহণ কুরিয়! পাত্রে স্থাপন করিলেন এবং অদ্ধেক বেদীর উপর প্রসিঞ্চন করি- 
লেন। মূসা উত্ত রুধির লইয়া লোক্দিগের উপর প্রসিঞ্চন করতঃ কহিলেন যে, 

পরমেশ্বরের এই সকল কার্ধের জন্য তোমাদিগের সহিত যে নিয়ম করিয়াছেন সেই 

নিয়মের সৃ"ক এই রুধির জানিবে। পরমেশ্বর মুসাকে বলিলেন যে, পর্ববতের উপর 

আমার নিকট আইল এবং সেই স্থানে অবস্থান কর। আমি তোমাকে এক প্রস্তর 

পট্টিক! ব্যবস্থা, এবং €শামাদিগের জন্য ঘে দকল আজ্ঞা লিখিয়! রাখিয়াছি তাহা, দিব । 

তৌঃ যাঃ পঃ ২৪1 আঃ ৫1৬৮১২ ॥ 

সমীক্ষক-__ এক্ষণে দেখ যে ইহা বন্য মনুষোর কথা কি না; পরমেশ্বর বৃষ বলি 

গ্রহণ করেন বেদার উপর করুধির প্রসেক করা, ইহ1 কিরূপ বন্যতা ও অসভ্যতার কথা £ 

বখন গ্রীগ্টীয়ানদিগের ঈশ্বরও বুষবলি গ্রহণ করেন তখন তাহার ভক্তগণ বৃষ এবং ধেন্ু 

ব'লর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কেন না উদর পূর্তি করিবে, এবং এইরূপে কেন না জগতের 

হানি করিবে? এবম্িধ অসৎ কথায় বাইবেল পূর্ণ আছে। এইরূপ কুসংস্কার বশওঃ 
উহ্তার। বেদেও এই সকল বৃথা দোষারোপ করিঠে ইচ্ছ। করে । পরম্, বেদে এ সকল 

কথার নামমাত্রও নাই । ইহাও নিশ্চয় হইল যে, শ্রীগীয়ানদিগের ঈশ্বর কোন এক 

পার্ববতীয় লোক ছিলেন এবং পর্বতে বাস করিতেন। উক্ত ঈশ্বর মসী, লেখনী এবং 

কাগজ প্রস্তুত করিতে জ।নিঠেন না এবং তাহার কাছে উক্ত সামগ্রী সকল ছিল ন। 

বলিয়া, প্রস্তর প্রকার তপর লিখিয়া দিতেন এবং এই দকল বন্য লোকের সম্মুখে ঈশ্বর 

হইয়াও বসিয়াছিলেন ॥৪৬। 
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৪৭-_তিনি বলিলেন, তুমি আমাব রূপ দেখিতে পারিবে না। কারণ আমাকে 
দেখিয়া কোন মনুষ্য জীবিত থাকে না । পরমেশ্বর বলিলেন যে, আমার নিকট একস্থান 

আচে এবং তুমি উক্ত ক্ষুপ্র পর্বতের উপর দগায়মান থাকিবে । তখন এইরূপ হইবে 
যে আমার বিভব প্রজ্কবলিত ভাবে যখন নির্গত হইবে তখন, নামি তোমাকে পর্বতের 

গর্তে রক্ষা করিব এবং যখন নির্গত হইব তখন স্বহস্তে ভোমাকে আচ্ছাদন করিব । 

“পরে আমার হস্ত অপশ্থত করিলে তুমি মামার্ পশ্চাদ্্ভাগ দর্শন করিবে পরুন্ত, রূপ 

দেখিতে পাইবে না। তৌঃ যাঃ পঃ ৩৩। আঃ ২5২১1২২।২৩॥ 

সমীক্ষক-_এক্ষণে দেখ যে শ্বীষ্ীয়ানদিগের ঈশ্বর কেবল মনুষ্যের ন্যায় শরীরধারী 
এবং যৃসার সহিত কিরূপ প্রপঞ্চ রচনা করিয়া স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া বলিয়াছেন । যদি 
পশ্চাুভাগ দেখিতে পায় এবং রূপ দেখিতে না পায় তাহ! হইলে, হস্ত দ্বারা উহাকে 
আচ্ছাদন করাও হইতে পারে না। যখন ঈশ্বর শাপনার হস্ত দ্বার! মৃসাকে আচ্ছাদন 

করিলেন তখন কি তিনি তাহার হস্তের রূপ দেখিতে পান নাই ?॥৪৭॥ 

লয় ব্যবস্থার পুস্তক । 
৪৮-_ পরমেশ্বর মৃসাকে মাহবান করিলেন এবং মণগুলীর শিবিরের মধ্য হইঠে 

প্ঠীহাকে বলিলেন যে, ইজ রেলের সমন্তানদিগকে শগাহবান.করিয়। উহাদিগকে কহ যে যদি 

কেহ তোমাদিগের মধ্যে পরমেশ্বরের জন্য বলি সামগ্রী লইয়া যাইতে ইচ্ছা কর তবে, 
তোমরা পালিত পশুর অর্থাৎ গো, বুষ, মেষ এবং ছাগার্দির মধা হইতে আপনাদ্দিগের 
বলি আনয়ন কর। তৌঃ লৈঃ ব্যবস্থাপুস্তক পঃ ১। মাঃ ১২ ॥ 

সমীক্ষক- এক্ষণে বিচার কর যে শ্বীগীয়ানদিগের ঈশ্বর গে! বৃষার্দির বলি গ্রহণ 
কর্তা এবং তিনি আখ্নার জন্য বলিদান করিতে উপদেশ করিতেছেন। তিনি গে। 

বৃধাদি পশুর রুধির পিপাসী এবং মাংসবৃভুক্ষু কিনা? এইহেতু ভাহাকে অহিংসক 
এবং ঈশ্বব মর্যাদায় কখন গণনা করা যাইতে পারে না। পরজ্ত তিনি মাংসাহারী ও 

প্রপঞ্চ মনুষ্যের সদৃশ ॥৪৮॥ 

&৯__সে পরমেশ্বরের সমক্ষে উক্ত বৃষ বলিদান করিবে এবং হারুণের পুত্র সকল 
যাজক হইয়া উক্ত রুধির নিকটে আনয়ন করিবে এবং মগুলার শিবিরের দ্বারদেশস্থিত 

ষঙ্ছবেদীর চারিদিকে উক্ত রুধির প্রসিক্ত করিবে । পরে, উহারা উক্ত বলি সামগ্রীর 
চপ নির্গত করিবে ও উহাকে খণ্ড খণ্ড করিবে । হারুণের পুত্র যাজক সকল য্্ধবেদীর 
উপর মগ স্থাপন করিবে ও উহার উপর ক্রমশঃ কাঠ সজ্জিত করিবে । হারুণের পুত্র 

বাজক সকল উক্ত খণ্ড সকল, মস্তক এবং মেদ যগ্জবেদীর অগ্নির উপরিস্থিত কাঠের 

উপর বিধিপুরর্বক ধাতণ করিবে । এইরূপে মগ্রিহ্বারা হবগন্ধার্ম পবমেগরের সন্ বন 
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প্রদত্ত হইলে, বলি সামগ্রী প্রস্তত হইবে। তৌঃ লয় ব্যবস্থা! পুস্তক, পঃ ১। 
আঃ ৫1৬।৭৮:৯॥ 

সমীক্ষক- সামান্য বিচার করিয়া! দেখ যে, পরমেশ্বরের সম্মুখে তাহার ভক্ত বৃষ 

বিনাশ করিবে এবং তিনি বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত করিতেছেন । চারিদিকে রুধির প্রসেক 
করিবে, অগ্রিতে হোম করিবে ও ঈশ্বর স্থগুন্ধ মাঘ্রাণ করিবেন, এই সকল ব্যাপার কি 
হত্যাজীবিদিগের গৃহে যাহা হইয়। থাকে তদপেক্ষা কোনরূপে নান? এইহেতৃ বাইবেল 
ঈশ্বরকৃত নহে এবং বন্য মনুয্যের ন্যায় লীলাধারী। এই ঈশ্বর কখন ঈশ্বর হইতে পারেন 
না ॥৪৯॥ 

৫০-_পুনরায় পরমেশ্বর মুসাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে, কৃভাভিষেক যাজক 
যদ্দি সাধারণ লোকের তুল্য পাপ করেন তবে তিনি আপনার অনুষ্ঠিত পাপের নিমিত্ত 
ও আপনার পাপের বলি স্বরূপ নির্দোষ এক বৃষ পরমেশ্বরের জন্য লইয়া যাইবেন এবং 

বৃষের মস্তকের উপর আপনার হস্ত স্থাপন করিবেন ও পরমেশ্খরের সম্মুখে উক্ত বৃষকে 
বলি দিবেন । লৈব্যঃ তৌঃ পঃ ৪1 আঃ ১:৩৪ ॥ 

সমীক্ষক--এক্ষণে দেখ যে, পাপ খণ্ডনার্থ প্রায়শ্চিত্ত করিতেও স্বয়ং পাপ করিবে 

এবং গে! প্রভৃতি উত্তম পশুদ্িগকে হত্যা করিবে; পরমেশ্বরও উহাতে প্রবৃত্ত ক্ুরেন। 

্রীহীয়ানগণ ! তোমরাই ধন্য ! এইরূপ কার্য সকলের অনুষ্ঠাত। এবং প্রবর্তককেও 
ঈশ্বর মনে করিয়া আপনাগিগের মুক্তি প্রভৃতির আশ! কুরিতেছ ॥ ৫০ ॥ 

৫১-_যখন কোন মধ্যক্ষ পাপ করিবেন ভখন তিনি কোন ছাগের নির্দোষ পুংশাবক 
মাপনার বলি সামগ্রী স্বরূপ লইবেন এবং পরমেশ্বরের সম্মুখে উহ বকি দিবেন। ইহ! 
পাপের বলি হইয়া থাকে । তৌঃ লৈঃ পঃ ৪1 সাঃ ২২২৩।২৪॥ 

সমীক্ষক-_বাহব! ! যদি এরূপ হইল তবে ইহাদিগের অধ্যক্ষ অর্থাৎ গ্ভারাধীশ এবং 

সেনাপতি প্রভৃতি পাপ করিতে কেন ভীত হইবেন? স্বয়ং তো যথেষ্ট পাপ করিবে 

এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ (গা, বুষ এব ছাগাদির প্রাণ বিনাশ করিবে! এইজন্যই গ্রীষ্টায়ান 

গণ কোন পশু অথবা পক্ষীর প্রাণ গ্রহণ করিতে শঙ্কিত হয়েন না। গ্রীগীয়ানগণ ! 
শ্রবণ কর, এক্ষণে এব বন্য মত পরিত্য'গ করিয়া স্থসভ্য ও ধন্মময় বেদমত স্বীকার কর। 

তাহা হইলে তোমাদিগের কল্যাণ হইবে ॥ ৫১ ॥ 

৫২__যদ্দি উহার মেষ গানিবার উপযুস্ত সম্পন্তি না থাকে তাহা হইলে আপনার 

কৃত অপরাধের জন্য খ্টী ঘুঘু পক্ষী এবং ২টী কপোত শাবক পরমেশ্বরে জন্য আনয়ন 

করিবে। উচ্াদ্িগের গলদেশের পার্থ দিয়া মুচড়াইবে পদন্ধ শিরশ্চেদ করিবে না। 

উহার! কু চাপরাধের প্রায়শ্চিন্ত করিবে এনং উহার জন্য ক্ষমা প্রদর্শিত হইবে। পরস্ত 
যদি ২টা ঘুঘু পক্মী এদং কপোতের ২টা শাবক আনয়নের উপযুক্ত সম্পত্ভিও না থাকে 



৫১৮ ূ সত্যার্থ প্রকাশ 

তাহা হইলে, এক সের ময়দার দশম ভাগ বলি সামগ্রীক্ূপে আনয়ন করিবে । &% উহাতে 
তৈল প্রক্ষেপ করিবে না । তবে উহাকে ক্ষমা করা যাইবে । তৌঃ লৈঃ পঃ ৫। 
আঃ ৭1৮1১০।১১।১৩ ॥ 

সমীক্ষক-_-এক্ষণে শ্রবণ কর যে, থুষ্ঠীয়ানদিগের মধো কোন দরিদ্রে অথবা ধনাঢ্য 
কিম্বা নিতান্ত নিঃম্বও পাপ করিতে ভীত হয়না । কারণ ইহাদিগের ঈশ্বর পাপের 

প্রায়শ্চিত্ত করা সহজ করিয়া রাখিয়াছেন। খ্ঠীয়ালদিগের বাইবেলে এই এক অতি 

অভ্ভূত কথা আছে যে, কষ্ট ভোগ ব্যতিরেকেও পাপানুষ্ঠান দ্বারা পাপ খণ্ডিত হইয়া যায়। 

কারণ, প্রথমতঃ পাপ করে এবং দ্বিতীয়তঃ জীবহ্িংস! দ্বারা অতিশয় আনন্দপূর্ধবক মাংস 

ভোজন করে এবং মনে করে যে তগুসহ পাপেরও খণ্ডন হইল । কপোত শাবকের 

গলদেশ মুচ ডাইলে অধিকক্ষণ ধড়ফড় করে তথাপি গ্রীগ্তায়ানদিগের দয়! হয় না। যখন 

ইহাদিগের ঈশ্বরই হিংসা! করিবার উপদেশ দেন তখন ইহাদিগের'কিরূপে দয়া উপাস্থত 

হইবে ? যখন সমস্ত পাপের এইরূপ প্রায়শ্চন্ত নিয়ম আফ্কে যে কেবল ঈশার উপর 

বিশ্বাস মাত্রেই পাপের খগ্ডন হয় তখন, এতাদৃশ মহৎ আড়ম্বর কেন ? ॥ ৫২ ॥ 
৫৩--যে যাজক বলি সমর্পণ করিবেন সেই বলির চণ্ম তীহারই হইবে । চুন্লীতে, 

কটাহে অথবা! লৌহপাত্রে যাহ? পন হইবে তগুসমস্ত, ভোজনার্থ বলি সামগ্রী উক্ত যাজ- 
কের হইবে । তৌঃ লৈঃ পঃ৭। আঃ ৮1৯ ॥ 

সমীক্ষক--আমরা জানিতাম ঘে দেবীপুজক সন্্যাপী এবং মন্দিরস্থ পৃজকদ্িগের 
মধেই বিচিত্র “পোপ লখলা” আছে । পরস্ত শ্রীগ্রীয়ানদিগের ঈশ্বর এবং তাহার পুজক- 

দিগেব মধ্যে উহার সহস্রগুণ অধিক “পোপলীলা” মাছে । কারণ চন্মের মূল। এবং 

ভোজরার্থ পদার্থ সকল উপস্থিত হইলে শ্রীঠায়ানগণ অতিশয় আনন্দোৎসব করিতেন এবং 
এক্ষণেও বোধ হয় করিয়। থাকেন । হাচ্ছা কোন মন্ষধা কি এক পুত্রকে বিনাশ 

* এট ঈত্বরধন্ত ' ঘধিনি গোবৎস, যেন ৪ ছাগশালক, কপোত এব মন্দা পরাস্ত গ্রহণ করিন:র 

নিম করিয়াছেন । ছুত কপা এই থে কপোতশাবকের শগলদেন মুচড়াইয়া” গ্রহণ করিতেন অর্থ 
গল কর্তন কবিণাব পরিশ্রম করিতে ভনব না| এই সকল বিষয় দেখলে এইরূপে বিদিত হও য॥ 

মে, নহ্ঠদিগের মধো কে!ন চতুব পরুষ ভিলেন নিনি, পর্বতে উপব গিয়া অবস্থ।দ করিমাছালেন 

এবং আপনাকে ঈশ্বর নলিয়া প্রদিদ্ধ করিয়।ভিলেন ৷ নল্সলোক জ্ঞানী হওয়াতে উহাঁর। তীঞ্াকে 

ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল । আ!পনাব যুন্িবাল ক্ত পর্বতের উপর ভোজনার্থ পণ্ড, পক্ষী এবং 
এবং 'অন্নাদ্দি প্রার্থনা করিতেন এবং আনন্দ করিতেন । তী।ছার দূত “ফরিস্তা” কার্যা করিত । গোবংস 

মেষ ও ছাগশাবক, কপোত এবং উত্তম ময়দ! ভোজনকর্ত! বাইবেলের ঈশ্বর কোথায় এবং সর্ধব্যাপক, 

সর্বজ, 'অজগ্মা, নিরাকার, সব্বশক্তিম।ণ্ এবং স্তায়কারী ইত্যাদি উত্তমগ্ডণযুক্ত বেদোক ঈশ্বর কোথায়? 
উহ্বাদিগের কতদুর প্রভেদ তাহা সঙ্জনগণ বিচার করুন। 



অযোদশ সমুল্লাস। ৫১৯ 

করিয়! উহার মাংস অপর পুত্রকে ভোঙজ্ন করায়; এরূপ কখন কি হইতে পারে ? 

এইরূপই ঈশ্বরের নিকট মনুষ্য পশু পক্ষী আদি সমস্ত জীব পুত্রবৎ হইয়া থাকে । 
সুতরাং, পরমেশ্বর এরূপ কার্যা কখনই করিতে পারেন না। এইহেতু বাইবেল ঈশ্বরকৃত 
নহে এবং উহার লিখিত ঈশ্বর ও তাহার উপর বিশ্বাপী লোক সকল কখন ধর্মী 
হইতে পারেন না। লয় বাবস্থাদি পুস্তক এইরূপ সমস্ত বিষয়ে পুর্ণ আছে । উহ আর 
কত উল্লেধ কর! হাইবে 2 ॥৫৩॥ 

গণনা পুস্তক । 
৫৪-_-উক্ত গর্দভী পথে দেখিতে পাইল, পত্বমেশ্বরের দূত হস্তে তরবারি আকর্ধণ 

করতঃ দণ্ডায়মান রহিয়াছে । গর্দভী মার্গ হইতে ভিন্ন ক্ষেত্রে ফিরিয়া গেল । উহাকে 

উক্তমার্গে ফিরিয়া! আসিবার জন্য বলামন যস্ী প্রহার করিল । তখন পরমেশ্বর গর্দভীর 

মুখ থুলিয়া দিলেন এবং সে বলামনকে কহিল “আমি তোমার কি করিয়াছি যে তুমি 
আমাকে এক্ষণে আমাকে তিন বার প্রহার করিলে 1” তৌঃ গিঃ পঃ ২২1 আঃ ২৩২৮ 

সমীক্ষক-_ প্রথমে গর্দিভ পর্যাস্ত ঈশ্বরের দূতদিগ্রকে দেখিতে পাইত এবং এক্ষণে 

বিশপ (প্রধান ধন্দ্যাজক ) ও পাদরী (সাধারণ ধর্মযাজক ) প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অথবা 

নিকৃষ্ট মনুষ্যগণও ঈশ্বর অথব! তাহার দূতকে দেখিতে পান না। তবে আজ কাল কি 

পরমেশ্বর এবং তাহার দূত সকল নাই ? যদি থাকেন তবে, কি ভয়ানক নিদ্রায় প্রস্থপ্ত 

আছেন? অথবা তাহার! পীড়িত হইয়াছেন কিংবা অন্ত তূগোলে প্রস্থান করিয়া থাকি- 

বেন। বোধ হয় অন্য কোন কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; কিংব! তাহার গ্রীষ্ঠীয়ানদিগের 
উপর রুষ্ট হইয়। পড়িয়াছেন অথবা সৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছেন? তাহাদের কি হইয়াছে 

তাহ! জানা যায় না। তবে এইরূপ অনুমান হয় যে যখন এক্ষণে তাহারা নাই এবং 

দূরষ্টগোচর হয়েন না তখন, পুর্বেবও ছিলেন না এবং দুর্ষ্টগোচর হইতেন না স্থতরাং, 

এ সকল কেবল মনঃকল্িত উপন্যাস কথ! মাত্র ॥৫৪॥ 

সমুএলের দ্বিতীয় পুস্তক । 

৫৫--উক্ত রাত্রিতে এইরূপ হইল ধে বক্ষামাণরূপ প্রকাশ করতঃ পরমেশ্রের বাক্য 

নাতনের কর্ণগোচর হইল । পরমেশ্বর কহিলেন যে তুমি যাও এবং আমার সেবক 

দাউদকে কন যে, পরমেশ্বর কহিত্েছেন যে তুমি আমার নিবাসের জনা একটা গৃহ 
নিষ্মাণ কর। জান যখন ইদ্গারলের সম্ভানদ্িগকে মিসর হইতে নির্গত করিয়। 

আনয়ন করিয়াছি সেই অবধি অগ্ঠ পর্যান্ত আমি গৃহে বাদ করি, নাই পরস্ত; কেবল 

শিবিরে এবং বাসা বাটীতে অবস্থান করিয়া আদিতেছি। তৌঃ সমুএলের ২য় পুস্তকঃ 

পঃ৭। আঃ 81৫1৬ ॥ 



৫২০ সত্যার্থ প্রকাশ । 

সমীক্ষক--হীগীয়ানদিগের ঈশ্বর মনুষাবত দেহধারী নহেন বলিয়া এক্ষণে আর সন্দেহ 
রহিল না। তিনি তিরস্ষারসূন্ক আবেদন করিতেছেন ষে আমি অনেক পরিশ্রম করি- 

য়াছি এবং ইতঃম্ততঃ বিচরণ করিয়া! বেড়াইয়াছি। এক্ষণে যদ্দি দাউদ গৃহ নির্্ধাণ 
করিয়া দেয় তবে তাহাতে বিশ্রাম করি! এইরূপ ঈশ্বর এসং এইরূপ পুস্তকের উপর 
শ্রদ্ধা করিতে ্রীঠীয়ানদিগের কি লজ্জ্র। হয় না? পরস্ক কি করা যাইতে পারে, যখন 
হতভাগাগণ একবার বদ্ধ ও আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে তখন নিক্ষমণের জন্য এক্ষণে 

বিশেষ প্রত ভিন্ন উপায় নাই ॥৫৫॥ 

রাজাদিগের পুস্তক । 
৫৬-_ব্যাবিলনের রাজা নবু”্দ নজরের রাজ্যের উনবিংশ বশুসরের পঞ্চম মাসের 

সপ্তম হিথিতে উক্ত রাজাবু কোন দেবক এবং নিজ সেনার প্রধান অধ্যক্ষ নবুসর তদ্দান 

ষরূপালমে আগমন করিলেন । তিনি পরমেশবরের মন্দির, র'জভবন, যরুসালমস্ছিত 

সমস্ত সাধারণ গৃহ এবং সমস্ত প্রধান প্রধান গুহ ভস্মসাৎ করিলেন । উক্ত সেনাধ্যক্ষের 

সহিত যে সমস্ত কসাদী'দগের সেন ছিল, তাহারা যরূসালমের চতুদ্দিকস্থ প্রাচীর ভগ 
করিয়া দিল। তোৌঃ রাঃ পঃ ২৫। আঃ ৮৯ ১০ ॥ 

সমীক্ষক-__ইহার উপায় কি হইতে পারে? ঈশ্বর মাপনার বিশ্রামার্থ দাউদ দ্বারা 

পৃহ নিশ্মাণ করিয়ািলেন এবং উহাতে বোধ হয় স্বচ্ছন্দ অনুভব করিতেন। পরস্ত 
নবুসর অন্দান উক্ত ঈশ্বরের গৃহ নস্ট ভ্রষ্ট করিয়া দিল এবং ঈশ্বর অথব! তাহার দুতসেন! 
কিছুই করিতে পারিল না । প্রথমে অবশ্ট ঈশ্বর অশ্যন্ত যোদ্ধা! ছিলেন এবং জয়লাত 

করিতেন ' পরম্থ এক্ষণে আপনার গুহ দগ্ধ, ভগ্ন এবং চুর্ণিত হইল তথাপি তিনি নিশ্েষ্ 
হইয়া কেন যে বসিয়া রহিলেন, তাহা বল! যাখ না। তাহার দূত কোথায় পলায়ন 

ফরিল তাহাও জান! যাও না। এই সময়ে কেহই কার্যে আসিল না। ঈশ্বরের পরা- 

ক্ধমও যে কোথায় উদ্ভভীন হইয়! গেল তাহাও বল! যায় না । একথ। যদি সত্য হয় 

হবে প্রথমে যে যে বিষয়ের কথা লিখিত হইয়াছে তগুসমুদয়ই ব্যর্থ হইয়। গেল 2 মিশ- 

রের বালক ও বালিকাপ্িগঞ্ে হত্য! করিয়াই কি তিনি শুরবার হইয়! পড়িয়াছিলেন * 

এক্ষনে শুরবীরদিগের সমক্ষে নিস্ত ও নিন্টেষ্ট হইয়। বসিয় রহিলেন। খ্ুীয়ানদ্িগের 
ঈশ্বর ইহাতে আপনার নিন্দা এবং অপ্রতিষ্ঠা উপস্থাপিত করিলেন। এই পুস্তক 
এইরূপ সহস্র সহজ্ৰ নিবর্থক কথা পুর্ণ আছে ॥৫৬।॥ 

ধর্মগীত দ্বিতীয় ভাগ । 
সাময়িক ঘটনার প্রথম পুস্তক । 

৫৭--আমার পরমপ্রড়ু ঈশ্বর ইন্জরেলদিগেত্ব উপব মারীভয় প্রেরণ করিলেন এবং 



অয়োদশ সমুলাল। ৫২১. 

ইজ রেলদিগের মধ্যে সপ্ততিসহত্র পুরুষ বিনষ্ট হইল। কালঃ (১ভ! ) দ্বিঃ ২। পঃ 
২১। আঃ ১৪॥ 

সমীক্ষক-__এক্ষণে ইজরেল এবং পৃপ্রিয়ানদিগের ঈশ্বরের লীলা দেখ। বিনি 
ইজ রেলকুলে অনেক বর প্রদান করিয়াছেন এবং দিবারাত্র যাহাদিগের পালনাথ 

বিচরণ করিতেন তিনিই, এক্ষণে সহসা! ক্রুদ্ধ হইয়। মারীডয় প্রেরণ করিয়া সগুতি সহজ 
মনুষাকে বিনষ্ট করিলেন। এবিষয়ে কোন কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য । 

যথা-- 

ক্ষণে রুউঃ ক্ষণে তুষ্টো রুষ্টতুষ্ঃ ক্ষণে ক্ষণে । 
অব্যবস্থিতচিত্বশ্ প্রসাদোহপি ভয়ঙ্করঃ ॥ ১॥ 

যেন্দপ কোন লোক কখন সহস! প্রসন্ন এবং কখন সহ! প্রসন্ন হয় অর্থাৎ যে 

সহস৷ প্রসন্ন ও অপ্রসহ্ন হয় তাহার, প্রসন্গত৷ ভয়দায়ক হইয়! থাকে | খ্রীগিয়ানদিগের 

ঈশ্বরের লীলাও ততরপ ॥ ৫৭ ॥ 

এযুবের পুস্তক । 

৫৮__-একদিন এরূপ হইল ষে' পরমেশ্বারের সমক্ষে ঈশ্বরের পুত্র সকল আপিয়! 
দণ্ডায়মান হইল এবং তাহাদিগের মধ্যে তাহার সমক্ষে শয়তানও আসিয়া দগায়মান 

হইল। পরমেশ্বর শয়তানকে জিজ্ঞাদিলেন তুমি কোথা হইন্ে আসিয়া ; তখন শয়- 
তান উত্তর করিল শামি পৃথিবীতে বিচরণ করতঃ ও ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতঃ চলিয়া আসি- 

তেছি। হখন::পরমেশ্বব শয়তানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমার দাস এফুবকে 

পরীক্ষা করিয়া! দেখিয়। থাকিবে যে তাহার সদৃশ পৃথিবীতে আর কেহই নাই। উক্ত 
সিদ্ধ এবং পবিত্র মনুষা ঈশ্বর হইতে ভীত হয় এবং পাপ হইতে পৃথক থাকে । সে এ 

পধ্যস্ত আপনার সতত] রক্ষা করিয়াছে এবং তুমি অকারণ উহাকে নাশ করিবার জন্য 

আমাকে উত্তেজনা করিয়া । তখন শয়তান পরমেশ্বরকে উত্তরে কহিল যে চর্দের 

পরিবর্তে চন্দ হইয়া থাকে । বস্ততঃ মনুষোর যাহা কিছু আছে সে আপনার প্রাণের 

নিমিত্ত প্রদান করিবে । পরম্থু এক্ষণে আপনার হস্ত প্রসারণ করুন এবং উহার অস্থি 

ও মাংস স্পর্শ করুন। তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই ( আপনার সমক্ষে ) আপনাকে অভি- 

সম্পাদ (নিন্দা) করিবে । তখন পরমেশ্বর শয়তানকে কহিলেন যে সে তে'মার হস্তগত 

রহিয়াছে । তুমি কেবল তাহার প্রাণনাশ করিও ন!। তখন শয়তান পঞ্মেশ্বরের সম্মুখ 

হইতে প্রস্থান করিল এবং এয়ুবের চরণ হইতে মস্তক পর্যন্ত স্ফোটক দ্বারা ক্লেশ দিতে 

লাগিল। এধুব পুঃ পঃ ২। আঃ ১২৩৪৫ ৬৭ 

সমীক্ষক-_ এক্ষণে ধৃ্িয়ানদিগের ঈশ্বরের সামথ্য দেখ যে শয়তান তাহার সমক্ষে 



4৫২২ সত্যার্থ প্রকাশ । 

তাহার ভক্তকে ক্লেশ দিতেছে এবং তিনি শয়তানকে দণ্ড ও আপনার ভক্তকে রক্ষা 
করিতে পারিতেছেন না । তাহার দূতের মধ্যেও কেহ উহার সমক্ষহা করিতে পারে না। 
"এক শয়তানেই সকলকে ভয়াক্রাস্ত করিম রাখিয়াছে। তদ্বযতীত থ্রীষ্ট্য়ানদিগের ঈশ্বরও 

সববন্ঞ্ত নহেন। যদি তিনি সর্ধধঞ্ত হইতেন তাহা হইলে, শয়তান দ্বারা এধুবের কেন 
পরীক্ষা করিবেন ? ॥ ৫৮ ॥ 

উপদেশ পুস্তক । 
৫৯-__-আমার মন্তঃকরণ তীক্ষ বুদ্ধি এবং জ্ঞানের সাক্ষাত্কার লাভ করিয়াছে । 

আমি বুদ্ধি, মণ্ততা! এবং সুটতা। জানিবার জন্ঠ মনোনিবেশ করিয়াছি। আমি বুঝিয়াছি 
যে ইহা কেবল মনঃক্লেশের কারণ মাত্র । যেহেতু অধিক বুদ্ধি হইতে অতিশয় শোক 

এবং জ্মুনবৃদ্ধির সহিত ছুঃখের বৃদ্ধি হইয়! থাকে । জঃ উঃ পঃ ১। আঃ ১৬।১৭।-৮ ॥ 

সমীক্ষক-_-দেখ জ্ঞান এবং বুদ্ধি পধ্যায়বাচক শব্দ হইলেও উহাদিগকে দ্বিবিধ মনে 
করা হইতেছে । বুদ্ধিবৃদ্ধি হইতে শোক এবং ছুঃখ মনে করা ইত্যাদি অবিদ্বান্ ব্যতি- 

রেকে কে লিখিতে পারে ? এই হেতু বাইবেল ঈশ্বরের রচিত হওয়! দূরে থাকুক কোন 

বিদ্বান লোকেরও রচিত নহে ॥ ৫৯ ॥ 

উপরে প্রাচীন বাইবেলের ধণ্মগত সম্বন্ধে লিখিত হইল । এক্ষণে মথি প্রভৃতি 

রচিত নব্য বাইবেলের বিষয় কিছু লিখিত হইতেছে । থ্রীন্িয়ানেরা ইহার প্রতি অত্যন্ত 
শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। ইহার নাম (ইপ্তীঙ্গ) নব্য বাইবেল:রাখা হইয়াছে । সামান্যতঃ 

উহার পরীক্ষা! বিষয় অর্থাৎ উহা! কিরূপ তাহা! লিখিত হইতেছে ॥ 

মথি রচিত নব্য বাইবেল । 

৬০-_যীশ্ধ্রীষ্টের জন্ম এই প্রকারে হইয়াছিল । তীহার মাতা মেরি ইউসফের 

সহিত বাগদত্ত! হইয়াছিলেন। কিন্তু উহারা পবস্পর একত্র হইবার পৃরের দৃষ্ট হইল 
যে, তিনি পবিত্রাক্ম! দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছেন । পরমেশ্বরের কোন দূত স্বপ্রাবস্থায় 

তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে দাউদপুত্রে ইযুসপ ! মি স্বীয় স্ত্রী মেরিকে এম্থানে 
আনয়ন করিতে সঙ্কৃচিত হইওনা কারণ, তাহার যে গর্ভ রহিয়াছে উচ্না, পবিভ্রাক্ঝা 
দ্বার হইয়াছে ॥ ইঃ পঃ ১। আঃ ১৮২০ ॥ 

সমীক্ষক--এ সকল কথা কোন বিদ্বান লোক নিশ্বীন করিতে পারেন না। যে 

সকল বিবয় প্রতাক্ষাদি প্রমাণ এবং হুষ্টিক্রম বিরুদ্ধ তাহা, বিশ্বাম করা মূর্খ ও ব্য 

মন্ষাদিগের কাধ্য, সভ্য ও বিদ্ধান্দিগের নহে । ভাল ! পরমেশ্বরের যে সকল নিয়ম 

মাছে তাহা, কি কে ভগ করিতে পাপে? যদি পরমেখরই নিয়ুমর পরিবর্ধন করেন 

তাচা হইলে, কেহই ঠাহার আচ! পালন করিবে না। ভিনি সর্বজ্ঞ এবং নিভ্রম | 

পুবেবা,প্লখিতরূপে যে যে কুমারীর গর্ভ হইয়া পঠিবে গাহার্দিগের সন্গন্ধে সকলেই 



অয়োদশ সমুলাস। ৫২৩, 

বলিতে পারে যে, উক্ত গর্ভ ঈশ্বরের অনুগ্রহে হইয়াছে এবং পরমেশ্বরের দূত আমাকে- 

স্বপ্রে বলিয়া দিয়াছেন যে, পরমান্ন! হইতেই এই গর্ভ হইয়াছে ইত্যাদি, মিথ্য! কথা 

প্রচার করিয়া ছিতে পারে । এই সকল অসন্তব প্রপঞ্চ যেরূপ রচিত হইয়াছে, তদ্রুপ 

পুরাণ সমূহেও সূর্ধা হইতে কুস্তীর গর্ভ হইয়াছে ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে | নির্বেবাধ, 

ও মুর্খ ধনী লোকেরা এই সকল কথ৷ বিশ্বাস করিয়! ভ্রমজালে পতিত হয়। এস্থলে 

এইরূপ হইয়! থাকিবে যে, মেরী কোন পুরুষের সমাগম বশতঃ গর্ভবতী হইয়াছিলেন। 

সেই পুরুষ অথবা অন্য কেহ এইরূপ অসম্ভব ক প্রচার করিয়। দিয়াছিল যে, তাহার গর্ভ 

ঈশ্বরের অনুগ্রহে হইয়াছে ॥ ৬০ ॥ 

৬১-_-তখন আন্া! ধীশুকে শয়তান স্বারা পরীক্ষা করাইবার ন্ট বনে লইয়া গেলেন। 

তিনি ৪০ দিন এবং ৪০ রাত্রি উপবান করতঃ পশ্চাৎ ক্ষুধার্ত হইলেন । তখন পরীক্ষক 

কহিল যে যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে, আজ্ঞা কর যে এই সকল প্রস্ত€ পিষ্টক 
হইয়া যাউক। ইঃ পঃ 8! আঃ ১1২1৩॥ 

সমীক্ষক-_ইহ! হইতে স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে যে, খ্রীপ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ নহেন। 

কারণ তিনি সর্বজ্ঞ হইলে শথতান দ্বারা তাহার পরীক্ষা না করাইয়াই, স্বয়ং 
গানিয়া লইনেন। আচ্ছ। কোন ত্রীষ্টয়ান এক্ষণে ৪০ দিন এবং ৪০ রাত্রি অপাহার 

থাকিলে, জীবিত থাকিতে পারে ? ইহা দ্বার ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, তিনি ঈশ্বরের 

পুজ নহেন এবং তাহাতে কোনরূপ সিদ্ধি ছিল না; অন্থা, সয়তানের সমক্ষে প্রস্তরকে 

কেন তিনি পিষে পরিবার্তত করিলেন ন' এবং স্বয়ংই বা কেন অনাহারে রহিলেন ৪. 

ইহ। স্থির সিদ্ধান্ত যে পরমেশ্বর যাহাকে প্রস্তর রচন। করিয়াছেন কেহ তাহাকে পিষ্টকে 

পরবত্তিত করিতে পারে না এবং পরমেশ্বরও পূর্ববকৃত নিয়ম পরিবর্তিত করিতে পারেন 

না, কারণ তিনি সর্বজ্ঞ এবং তাহার সমস্ত কাধ্যই ভ্রম ও প্রমাদরহিত ৪৬১॥ 

৬২। তিনি উহাদ্দিগকে বলিলেন যে, আমার পশ্চাৎ আগমন কর, আমি তোম - 

দিগকে মন্ষারূপ মংস্থগ্রাহী করিব । তাহার! সত্বর জল ত্যাগ করয়৷ তাহার পশ্চাদত্ত 

হইল। ইঃ পঃ৪8। আঃ ১৯।২০২১ ॥ 

সমীক্ষক-__ইহ! দ্বার! বিদিত হওয়া যায় যে, প্রাচীন বাইবেলের দ্শম আজ্ঞা মধ্যে 

যে পাপের কথা গ্বির্টধিত আছে ( মর্থা সম্তভানগণ আপনার মাত! ও পিতাকে সেবা! 

ও সম্মান না করিলে উহাদ্দিগের আয়ুক্ষয় হইবে ) সেই পাপ বশতঃ ( অথাত আপনার 

ষাত| ও পিতাঁর সেব। ত্যাগ করিরা এবং অগ্তকে মাহা ও পিতার সেঝ হইতে শিবৃত্ত 

কর্যার অপরাধ বশতঃ) বীশু দীর্ঘায়ু হন নাই । ইহাও বিদিত হওয়া গেল যে যীশু মনুষ্য- 

গিগকে আসক্ত করিবার জন্য এক মত প্রচার করিয়াছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন বে 

জাল দ্বারা যেরূপ মত্ত ধৃত হইয়! থাকে তন্ত্রপ, স্বমত দ্বারা মণুষ্যদিগকে অংবন্ধ করিয়া 



৫২৪ .. সত্যার্থ প্রকাশ। 

আপনার প্রয়োজন সাধন করিবেন। যীশু যখন এইবাপ ছিলেন তখন, আজকালের 

সাধারণ ( পাদরী) ধশ্মযাজকগণ যে মাপনাদিগের জালে মনুষ্যদিগকে বন্ধ করিবেন 
তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বহুসংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য আবদ্ধ করিয়। জালবন্ধকারীর 

যেরূপ প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে এবং উত্তম জীবিক! লাভ হয় তন্মরপ, যে ব্যক্তি অনেক মনু- 
ষ্কে আপনার মতে আনয়ন করিতে পারে তাহারই, অধিক প্রচিষ্ঠ। ও উত্তম জীবিকা 
লাভ হইয়৷ থাকে । এই হেতু যাহার! বেদ এবং অন্ত শান্তর পাঠ করে নাই সেই সকল 

হতভাগা ও নির্কবোধ লোকদ্দিগকে ইহার! আপনাদিগের জালে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে 

আপনার মাতা, পিতা ও কুটুম্ঘদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। অতএব সমস্ত 
আধ্য বিদ্বান্দিগের উচিত যে, তাহার? ইহাদিগের ভ্রমজাল হইতে আপনাদ্দিগকে রক্ষা 

করিয়! অন্য নির্বেবাধ স্বদেশবা সীদিগকেও রক্ষ। করিতে যেন তশুপর থ কেন ॥৬২।॥ 

৬৩-তখন যীশুর সমস্ত গালীল দেশের সভায় উপদেশ প্রদন করতঃ রাজোর 

স্থসমাচার প্রচার করিয়। এবং নানা লেকের নানাবিধ রোগ এবং পীড়া আরোগা 

করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন । তাহার নিকট পক্ষাঘাত প্রভৃতি নান। প্রকার 

রোগে আক্রান্ত ও ভূতগ্রস্ত যত লোক আনীত হইল, তিনি ভাহার্দিগের সকলকে 

আরোগ্য করিলেন । ইঃ মথি; পঃ ৪ । আঃ ২৩।২৪২৫ ॥ 

সমীক্ষক-__ইদানীন্তন “পোপলীলা” প্রকাশ করতঃ মন্ত্র পুরশ্চরণ অ শীর্ববাদ, বাজ 
এবং ভস্ম্ের টীপ প্রদান দ্বারা ভূত, নিক্রামণ, এবং রোগোপশম যদি সত্য হয় তাহা 

হইলে, এই নব্য বাইবেলের কথাও সতা হইবে । নির্ববোধ লোকদিগকে ভ্রমে পতিত 

করিবার জন্য এই সকল কথার প্রচার হইয়াছে। খ্রীষ্টিয়ানগণ যদি এই সকল কথ 
বিশ্বাস করিতে পারেন তবে, এস্থানের দেবীপুজক “পোপপদিগের কথ! কেন না বিশ্বাস 

করিবেন? কারণ উহাদিগের কথাও এই সকল কথার তুল ॥৬৩ 

৬৪--যে ব্যক্তি দীনমনাঃ সেই ধন্য, কারণ স্বর্গ তাহারই হইয়া! খাকে। কার" 

আমি সত্য করিতেছি যে, য£ কাল পর্য্যন্ত মাকাশ এবং পৃথিবী বিচলিত না হইণে 
ততদিন পধ্যন্ত, বাবস্থার এক মাত্র অথব। এক বিন্দুও পূর্ণ না হইয়া যাইবে না। এই 
জন্য যদি কেহ এই সকল শান্ভার মধ্য অতি সামান্ত আজ্ঞারও লোপ করে এবং 

লোকদিগকে তদন্যযায়ী শিক্ষা প্রান করে তাহ। হইলে, ম্বগবীজা মধ্যে সে মতি 
নিকৃষ্ট কথিত হইবে । ইঃ মথিঃ পঃ ৫1 আঃ ৩৪।১৮/১৯॥ 

সমীক্ষক--যদি স্বর্গ এক হয় তবে, রাজাও এক হওয়া উচিত। এই হেতু যত 

দনমনাঃ আছে চাহারা সকলেই যদি ম্বর্গরাঙ্গে গমন করে তাহ। হইলে, স্বর্গরাঙ্গোর 

অধিকার কাহার হইবে ? সকলে পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহ করিবে এবং রাজ্য ব্যবস্থা ছি 

ভিন্ন হইয়। যাইলে। দান শন্দে নদি দরিদ্র গৃাত হয় তাহ! হইলেও সঙ্গত হয় ন।! 



ব্রয়োদশ সমুল্লাস। ৫২৫ 

উক্ত শব্দে যদ্দি নিরভিমান গ্রহণ করা যায় তাহা হইলেও সঙ্গত হইতে পারে না কারণ, 
দীন এবং (নিরভিমান ) শব্দ একার্থ নহে। পরম যে মনোমধ্যে দীন হয় তাহার, 

কখন সম্তোষ হয় না; ম্থতরাং এ কথা সঙ্গত নহে । খখন আকাশ এবং পৃথিবী 
বিচলিত হইবে তখন, ব্যবস্থাও বিচলিত হইবে এরূপ অনিত্য ব্যবস্থা মনুষ্যেরই হইঘ! 
থাকে, সর্ববজ্ত ঈশ্খরের হইতে পারে না। অধিকন্তু যে এই আজ্ঞা পালন করিবে না' 

সে স্বর্গে অতি নিকৃষ্টরূপে পরিগণিত হইবে ইত্যাদি কহিয়! কেবল প্রলোভন ও ভয় 

উত্পাদন কর! হইয়াছে মাত্র ॥৬৪| 
৬৫---মামাদিগের দিবসের উপযোগী অন্ন মস্ত আমাদিগকে প্রদ্দান কর । পৃথিবীতে 

নিজের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না! ॥ ইঃ ম: পঃ ৬1 আঃ ১১। ১৯॥ 

সমীক্ষক-__ইহ] দ্বারা বিদ্িত হওয়া! যায় যে, যখন যীশুর জন্ম হয় তৎকালের 

লোক সকল আরণ্য ও দরিদ্র ছিল এবং ঈশাও তদ্রপ দরিদ্র ছিলেন। সেই জন্য 

দিবসের উপযোগী অন্ন প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরকে প্রার্থনা করাও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে । 

যদি ইহা সঙ্গত হয় তবে, থ্রীন্টিয়ানগণ কেন ধন সঞ্চয় করেন? তাহার্দিগের উচিত 
যে ঈশ্বরের বচনের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া এবং দান ও পুণ্য করতঃ সকলেরই দীন 
হইয়া যাওয়া উচিত ॥ ৬৫ ॥ 

৬৬-যাহার! আমাকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করে তাহারা কেহই স্বর্গরাজ্য 

প্রবেশ করিবে না। ইঃ মঃ পঃ৭। আঃ ২১॥ 

সমীক্ষক-_-এক্ষণে বিচার করা উচিত যে, মহা মহা পাদরীী (প্রধান ধর্মযাজক 

বিসপ ) স্রীঘ্িয়ানগণের পক্ষে ঈশার বাক্য সত্য বলিয়া অনধারিত হইলে তাহারা কখনও 

তাহাকে ( যীশুকে ) “প্রভূ” অর্পাৎ ঈশ্ব কহিবেন না । যদি এ কথা বিশ্বাস না করেন 

তাহা হইলে, কখন পাপ হইতে রক্ষা পাইবেন না ॥৬৬। 

৬৭-_-উক্ত দিবসে অনেকে আমাকে সম্বোধন করিবে । তখন তাহাদিগকে আমি 

প্রকাশ করিয়া কহিব ধে, আমি তোমাদ্দিগকে কখনও জানিতাম না। কুকর্্মকারী 

সকল আমার নিকট হইতে দূরীভূত হও । ইঃ মঃ পঃ ৭। আঃ ২২২৩ 

সমীক্ষক-_-দেখ আরণা সনুষাদিগের বিশ্বাস উত্পাদন করিবার জন্য আপনাকে 

স্বর্গরাজোর শ্যাঘাধীশ হইতে ইচ্ছা করিতেছেন । ইহা] কেবল নির্বধোধ লোকদিগের 

জন্য প্রলোভন বাকা মাত্র ॥৬৭॥ 

৬৮__দেখ, এক কুষ্ঠরোগী আপিয়। ভীহাকে প্রণাম করিয়! কহিল হে প্রভো ! যদি 
আখপনি ইচ্ছা! করবেন ভাতা হইলে, আমাকে শ্রদ্ধ করিতে পারেন । যীশু হস্ত প্রসারণ 

করিয়া উ্ভাকে ম্পর্ণ রঃ কছিলেন যে, মামি ইচ্ছা করি 'ব, ভি শুদ্ধ হইংা যাও । 

তখন শীঘ্রই তাহার কুঠ মারোগ্য হইয়। গেল । ইঃ মঃ পঃ ৮1 আঃ ২৩। 



৫২৬ সত্যাথ প্রকাশ । 

সমীক্ষক-_-এ সকল কথা কেবল নির্ব্বোধ লোকদ্দিগকে মুগ্ধ করিবার জন্য । কারণ 

স্বীছ্িয়ানগণ যণ্দ এই সকল বিদ্ধ! এবং স্ষ্টিক্রমবিরুদ্ধ বাক্য সত্য বলিয়! বিশ্বাস করেন 
তবে, শুক্রাচার্যা, ধন্বস্তরি এবং কশ্খপাদি সম্বন্ধে পুরাণোক্ত কথ সকল কেন মিথ্য। 

বলেন 2 পুরাণে এবং ভারত লিখিত আছে যে, অনেক দৈত্যদিগের মৃত সৈন্য পুন- 
জীবিত কর! হইয়াছিল । বৃহস্পতির পুত্র কচকে খণ্ড খণ্ড করত; পশু ও মক্ষিকা দ্বার 
ভোজন করান হইলেও, শু ক্রচার্ধ্য পুনরায় তাহাকে জীবিত করেন । পরে কচকে 
বিনষ্ট করিয়া শুক্রাচার্যযকে ভোজন করান হয় এবং পুনরায় তিনি উহাকে উদর মধ্য 
জীবিত করিয়া নির্গত করেন ও স্বয়ং বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন, পরে কচ তাহাকে পুনভ্তণীবিত 
করে। তক্ষক কর্তৃক মনুষ্য সহিত ভম্মীকৃত বৃক্ষকে কশ্যপ খধি পশ্চাৎ পুনজ্গীবিত 
করেন এবং ধন্বন্তরি লক্ষ লক্ষ মৃতককে জীবিত করেন, লক্ষ লক্ষ কুষ্ঠরোগীকে আরোগ। 
করেন, এবং লক্ষ লক্ষ অন্ধ ও বধিরকে চক্ষু ও কর্ণ প্রদান করিয়াছিলেন ইত্যাদি 

কথাকে কেন মিথ্যা! বল! হয়? যদি উল্ত কথ। সকল মিথ্য। হয় তবে, ঈশার কথাও 

কেন মিথ্যা হইবে না? যদি অপরের কথ। মিথ্য/ এবং আপনার মিথ্যা কথাকে সত্য 

ধলিয়৷ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্ট। কর! হয় তবে, ইহার! ভ্রান্ত নেন কেন 2 সুতরাং 

হ্ষ্টিয়ানদিগের কথ! সকল বালকের হুল্য এবং সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ॥ ৬৮ ॥ 
৬৯-__-তখন ভূতগ্রস্ত (মৃত মনুষ্য কবরস্থান হইতে নির্গত হইয়। তাহার নিকট 

উপস্থিত হইল। উহার উক্ত কাল পর্যন্ত এতাদৃণ প্রচণ্ড ছিল যে উক্তমার্গ দিয়া কেহ 
শমনাগমন করিতে পারিত না । দেখ, উহার। চীৎকার করিয়। কহিল যে, হে ঈশ্বরের 

পুত্র যীশু! আমাদিগকে লইয়! আপনার কি প্রঃয়াজন আছে? নিদ্ধারিত সময়ের 

পূর্দেখ আমাদিগকে কেন পীড়া দিবার জগ্ত এস্থলে আনিয়াছেন ৯ উক্ত ভূতগণ তাহাকে 
বিনয়পুর্বক কহিল যে, যদি আপনি আমাদিগকে নিক্ষামণ করেন ৩বে, শুকরদিগের 

পাল মধ্যে প্রবেশ করিতে দিউন ! তিনি উহাদিগকে কহিলেন “যাও” এবং উহার! 

নির্গত হইয়া শুকরসমূহে প্রবেশ করিল। তখন দৃষ্ট হইল যে ডক্ত ণুকরের। সকলেই 
হীর হইতে সমুনদ্ধ ধাবমান হইল ও জলে নিমগ্র হইয়। বিনষ্ট হইল । ইঃ মঃ পঃ৮। 

আঃ ২৮।২১৯।৩০,৩১।৩২৩৩ ॥ 

সমীক্ষক-_এস্থলে একটু বিচার করিলেই এই সকল কথা মিথ্য। বলিয়৷ প্রতিপঞ্স 
হইবে । কারণ, মবঠমনুষ্য কখন কবরস্থান হইতে নিত হইতে পারেনা । উহার! কাহারও 

নিকটে যায় না এবং কথোপকথন কুরে না । অভ্জ্ঞানী এবং আারণ) লোকদিগের পক্ষেই 

এই সকল কথা শোভা পায়, এবং উহারাই এরূপ বিশ্বাস করে । উক্ত শুকরদিগের 

হুতা। করাতে শুকরপালকদিগের হানি করাতে ঈশার পাপ হইয়া থাকিবে । গ্রীন 

প্লানের। ঈশাকে পাপের ক্ষমাকর্ত। এবং পবিত্রকর্ত৷ বলিয়। বিশ্বা করেন। তিনি উক্ত 



ত্রয়োদশ সমুল্লাস | ৫২৭- 

ভূত্দিগকে কেন পবিত্র করিতে পারিলেন না? তিনি শুকর পালকদিগের কেন ক্ষতি- 

পূরণ করিলেন ন।? ইদানীস্তন স্থশিক্ষিত খ্রীষ্টিয়ান ইংরেজগণও কি এই সকল অলীক 
গল্প কথা বিশ্বাম করেন? যদ্দি বিশ্বাস করেন তবে, তাহারা ভ্রমজালে পতিত 
আছেন ॥ ৬৯ ॥ 

৭০-_লোকলকল দেখ, এক শয্যাগত পক্ষাঘাতগ্রস্ত তাহার নিকট আনীত হইল ! 

ধীশু তাহার বিশ্বাস দেখিয়া উক্ত পক্ষাঘাতীকে কহিলেন, হে পুত্র ! আশ্বস্ত হও, তোমার 

পাপের ক্ষমা করা হইয়াছে । মামি ধারন্মিকদিগের জন্য আসি নাই পরম্থ পাপীর্দিগকে 
পশ্চান্তাপ করাইবার জন্য আহবান করিতে উপস্থিত হইয়াছি। মঃ ইঃ পঃ ৯। আঃ ২১৩ 

সমীক্ষক-__ইহা! ও পুর্ণবলিখিতের ন্যায় অসম্ভব কথ! । পাপ ক্ষম। করিবার কথ' 

কেবল নির্ধোধ লোকদ্দিগকে প্রলোভিত করিয়া মুগ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত হই- 

যাছে। কেহ মগ্ভত অথব। পিদ্ধি (মাদক) পন করিলে কিম্বা অহিফেন সেবন করিলে 

তাহার মত্ত! যেরূপ অপরের নিকট উপস্থিত হইতে পারে না তদ্রপ, কাহারও অনুষ্ঠিত 

পাপ অপরের নিকট উপস্থিত হয় না। পরম্ঃ যে পাপ করে সেই ভোগ করে এবং 

উহহাই ঈশ্বরের ন্যায়কারিতা। যদি একের কৃত পাপ অথবা! প্রণ্য অনো প্রাণ্ড হয় 

মথব! ন্যায়াধাশ স্বরং গ্রহণ করেন, কিম্বা ঈশ্বর পাপকর্তাকে যথাযোগ্য ফল না দেন 

তাহা হইলে, তিনি অন্যায়কারা হইয়া পড়েন । দেখ, ধন্মই কল্যাণকারক হইয়! 

থাকে, ঈশ। অথবা অনা কেহ নহেন। ধণ্মাত্মাদিগের অথবা পাপী্দিগের জন্য ঈশা 

আদির কোন আবশ্টকতাও নাই কারণ, কাহারও পাপ খণ্ডন হইতে পারে না ॥ ৭০ ॥ 

৭১--যীশু আপনার দ্বাদশ শিষ্কে মাপনার নিকট আহবান করিয়া ভূত শিল্ষাণামণ 

করিবার গন্য উহাদিগকে অশুদ্ধ ভূতদিগের উপর এরধিকার দিলেন এবং নানাবিধ 

রোগ ও বিবিধ ব্যাধি উপশম করিবার ক্ষমতা দ্রিলেন। তাহাদিগকে বলিলেন যে, 

বন্ত! তোমরা নহ পরস্ত, তোমাদদিগের পিঙার শাস্া তোমাদিগের ভিতর হইতে কহিয়! 

থাকেন। এরূপ ননে করিও ন! যে পৃথিবীবিতে এঁক্য বিস্তারের জন্য আসিয়াছি। 

পরন্ত আমি খড়গ প্রয়োগের জন্য আপিয়াছ । আমি মনুষ্যদিগকে হাহাদিগের পিতা 

হইতে, কন॥াদিগকে শাহাদিগের মাত হইতে এবং বধূদ্িগকে তাহাদিগের স্বশ্রীগণ 

হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে আসিয়াছি। মনুষ্যদিগের গৃহস্থিত লোকই তাহাদিগের পুত্র 

হইবে। ইঃ মঃ পং১০। আঃ ১৩1৩৪।৩৫।৩৬ ॥ 

সমীক্ষক-_ইহাঁরাই এরূপ শিষা ছিল যাহাদিগের মধ একজন ৩০ ত্রিংশত, টাকার 

জন্য ঈশাকে ধরাইয়। দেয় এবং গোরা পরিবর্তিত হইয়া বিছিনভ।বে পলায়ন করে। 

ভঁতদ্বিগের আগমন ও নিক্ষামণ, এবং গুষধ ও পথ্য ব্যতিরেকে বাধি-শান্তি প্রভৃতি ণিষ » 

সকল বি্চাবিরুদ্ধ এবং স্থঙিক্রমানুসাবে অপন্তব। ঠরং এসকল কথ বিশ্বাস কর! 



৫২৮ সত্যর্থি প্রকাশ । 

অন্ঞানীদ্দিগের কার্য । যদি জীব বক্তা না হয় এবং ঈশ্বর প্রকৃত বক্তা হয়েন তবে, 
জীব কি কার্য করিয়া থাকে? তাহা হইলে সত্যভাষণ ও মিথ্যাভাষণের ফল 

স্বরূপ স্থখ ও দুঃখ ঈশবরকেই ভোগ করিতে হয় অতএব, ইহা! একটি মিথ্যা কথ!। 

ঈশা অনৈক্য বিস্তার ও বিবাদ করাইবার জন্য আসিয়াছিলেন বলিয়া এক্ষণেও লোক- 

দিগের মধ্যে সেই কলহ চলিত রহিয়াছে ইহা, কতদূর অমঙ্গলের কথ! । অনৈক্য- 
বশতঃ মনুষ্যদিগের সর্বব প্রকারে দুঃখ হয়। খ্রীষ্টয়ানগণ ইহাকেই গুরুমন্ত্র বুঝিয়৷ লইয়া- 

ছেনঃ কারণ ঈশাই যখন একের সহিত অপরকে বিচ্ছিন্ন করা উত্তম মনে করিতেন তখন, 

ইহারা কেন তাহা মনে করিবেন না? গৃহস্থিত লোককে নিজ গৃহস্থিত লোকের শত্রু 
করিয়৷ দেওয়া! ঈশারই কার্ধ্য হইতে পারে কিন্তু কোন শ্রেষ্ঠপুরুষের কাধ্য নহে ॥৭১॥ 

৭২---তখন যীশু তাহাদিগকে ক্িচ্গাসা করিলেন যে তোমাদিগের নিকট কত 

পিষ্টক আছে? তাহারা কহিল যে (সপ্ত) সাঠ পিষ্টক এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র মংস্ 

আছে। তখন তিনি লোকর্দগকে ভূমির উপর উপবেশন করিতে আজ্ঞা দিলেন। 
পরে তিনি উক্ত ৭ পিষ্টক এবং মৎস্য কয়েকটিকে ধন্য মনে করিয়া খণ্ড করতঃ আপনার 
শিষাদিগকে দিলেন এবং শিষাগণ লোকবিগ্রকে বিতরণ করিল ; উহারাও উহ! ভোজন 
করিয়! তৃপ্ত হইল এবং যে সকল খণ্ড অবশিন্ট রহিল তাহাতে সাত পাত্র পূর্ণ করিয়া 
লইল। যাহারা ভোক্তন কূরিয়াছিল তাহাদিগের সংখ্য! স্ত্রী ও বালক ব্যতিরেকে 

সমুদয়ে চারি সহ ছিল ॥ ইঃ মঃ পঃ ১৫ ॥ আঃ ৩৪1৩৫।৩১।৩৭।৩৮। 2৯ ॥ 

সমীক্ষক-__দেখ, এক্ষণকার কপটসিদ্ধ এবং এন্দ্রপালিকদিগের ন্যায় ইহাও ছলনা- 
লাক্য কিন? উক্ত পিইউকদিগের মধ্য হইতে অন্য পিষ্টক কোথ। হইতে আসিল? 

বদি ঈশার এইরূপ সিদ্ধি থাকিত, তবে তিনি ম্বরং অনাহারে থাকিয়া উদ্ুম্বরফল 

ভোজন করতঃ কেন বিচরণ করিবেন ? স্ৃত্তিকা এবং জল ও প্রস্তরাদি হইতে আপনার 
জন্য পিষ্টক এবং মোহনভোগ কেন প্রস্ত করিয়। লইলেন না? এ সকল কথা 

বালকদিগের ক্রীড়ার সদৃশ । যেরূপ অনেক সাধু এবং বৈরাগী ছলন! বাক্যদ্ধারা 
নির্বোধ লোকদ্দিগকে প্রতারিত করে, ইহাঁও তঙঞ্জপ ॥ ৭২ ॥ 

৭৩--তখন লকল মনুষাকে তাহার্দিগের কাধ্যানুসারে ফল প্রদত্ত হইবে । ইঃ ম£ 

পঃ ১৬। আঃ ২৭ ॥ | 

সমীক্ষক--যদি কণ্মানুসারে ফল প্রদন্ত হয়, তবে খ্রীপ্রিয়ানদিগের পাপ ক্ষমা! হইবার 

উপদেশ করা ব্যর্থ । অধিকন্তু ইহা যদি সত্য হয়, তবে পূর্বেবাক্ত মিথা! হইবে । যদি 

ক্কেহ বলেন যে ক্ষমা করবার যোগা হইলে ক্ষমা কর! হয় এবং ক্ষম। করিবার যোগ্য 

না হইলে ক্ষমা করা যায় না, তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না। কারণ সকল কণ্মেরই 

বর্ণাযোগ্য ফল দেওয়াতেই ন্যায় এবং শীলভা এবং পূর্ণ দয় হইয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥ 



অয়োষশ সমুল্লাস ৫২৯ 

৭৪8-_হে অবিশ্বাসী এবং ভ্রান্ত লোক সকল ! আমি তোমাদদিগকে সত্য কহিতেছি 

যেষদি তোমাদিগের এক সর্ধপের তুল্য পরমিত বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে তোমরা 
পর্ববতকে এস্থান হইতে চলিয়া! যাও এক্ূপ আদেশ করিলেই উহার! চলিয়া যাইকে 

এবং কোন কার্য তোমাদিগের অসাধ্য হইবে না ॥ ইঃ মঃ পঃ ১৭। আঃ ১৭। ২০। 

সমীক্ষক-_এক্ষণে যে শ্রীটায়ানগণ উপদেশ দিয়া বেড়ান যে আমাদিগের মতে 
আইস, পাপের ক্ষমা করিয়া লও এবং মুক্তিলাত কর ইত্যাদি তাহা সমস্তই মিথ) ॥ 
কারণ ঈশার যদি পাপ খণ্ডন করিবাও, বিশ্বাস দৃঢ় ক্ববার এবং পবিত্র করিবার সামধ্য 
থাকিত তাহা! হইলে আপনার শিষ্যদিগের আত্মাকে কেন নিস্পাপ, বিশ্বাসী এবং পবিত্র 

করিয়। দিলেন না? ঈশ্বরের সহিত বিচরণ করিবার সময়ই যখন তিনিই উহাদিগকে 

শুদ্ধ বিশ্বাসী এবং কল্যাণযুক্ত করিচে পারেন নাই, তখন তাহার মৃত্যুর পর তিনি 
কাহাকেও পবিত্র কব্তে পারিবেন না । কে জানে ষে ঠিনি এক্ষণে কোথায় আছেন £ 

ঈশ্বরশিষ্যসকলের যখন সর্পকণ। পরিমিতও বিশ্বাস ছিল না এবং যখন নব্য বাইবেল 

তীহাদিগেরই রস্তি তখন ইহার প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ অবিশ্বাসী, অপবি- 

ত্রাত্মা। এবং অধান্মিক মনুষ্যের লিখিত গ্রন্থের উপর বিশ্বাস কর কলাণেচ্ছু মনুষ্যের 

কার্য নহে। ইহা হইতে এরূপও সিদ্ধ হইতে পারে যেঈশার কথা যদি সত্য হয় 
তবে কোন শ্রীীয়ানের মধ্যে এক সর্ধপক্ণার তুল্য বিশ্বাদ অর্থাৎ ধর্্মজ্ঞান নাই । 
ধদিকেহ কহেন যে আমাতে পূর্ণ অথবা শল্প বিশ্বাস আশে” তবে তাহ'কে কহিবে 

যে আপনি এই পর্রবতকে মার্গ হইতে ন্চিলিত করুন”। যদি তীহার কথায় পর্ববত 

বিচলিত হয় তাহ! হইলেও জানিতে হইবে যে তীহার পূর্ণ বিশ্বাস নাই, পরম্ধথ্ধ এক সর্প 
প'রমিত বিশ্বাস মাত্র মাছে । যদ্দি পর্বত না বিচলিত হয় তবে বুঝিহে হইবে যে 

খ্রীীয়ানদ্রিগের মধো এক বিন্দুও বিশ্বাস অর্থাৎ ধন্বিষয়ে শ্রদ্ধা নাই। যদি কেহ 

কহেন যে এস্বলে অভিমান আদি দোষের নাম পর্বব5, তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না। 

ঈশ! মৃত, অন্ধ, কুষ্ঠ ও ভূতগ্রস্তকে আরোগ্য করেন, এবং আলম্যপর, অজ্ঞানী, বিষয়ী 
ও ভ্রান্ত্রকে জ্ভানোপদেশ দিয় জ্ঞানী এবং শান্তিঘুক্ত করিয়াছিলেন এইরূপ কথিত 

অছে। তাহাও সঙ্গত নহে । কারণ যদ্দ তাহাই হইভ, আবে ঠিনি স্বশিষাদিগকে 

কেন তন্রুপ করিতে পারেন নাই । স্থতরাং অসস্তব বাকা কথন দ্বারা ঈশার অভ্ঞ্ঞানতা 

প্রকাশিত হইতেছে । আচ্ছা ঈশার ষন্দ সামান্যমাত্রও বিদ্! থাকিত, তবে এতাদৃশ 
সম্পূর্ণ আরণ্যোপযুক্ত বাক্য কেন কহিবেন? তথাপি ( নিরস্তপাদপে দেশে এরগ্ে'হপি 
ভ্রমায়তে ) যেরূপ যে দেশে কোনরূপ বৃক্ষ নাই সই দেশে এরগুবুক্ষও প্রধান এবং 

উত্তম বলিয়। পরিগণিত হইয় থাকে, তদ্ধপ মঙ্কারণা ও অবিস্ধান্দিগের দেশে ঈশারও 

হওয়া সম্ভব । পরস্তু এক্ষণে ঈশার কিরূপ গণনা হইতে পারে ৮ ॥৭8॥ 



৫৩৩ সত্যার্থ প্রকাশ। 

৭৫--আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি যে যদি তোমরা মনকে পরাবৃত্ত না 

কর এবং বালকদিগের সমান না! হইয়! বাও তবে স্বর্গরাজ্য প্রবেশ করিতে পাইবে না। 

ইঃ মত পঃ ১৮। আঃ ৩॥ 

সমীক্ষক-_যদি আপনার ইচ্ছাবশত;ঃ মনকে পরাবৃত্ত কর! স্বর্গের কারণ এবং 

না পরাবৃন্ত কর! নরকের কারণ হয়, তবে কেহ কাহারও পাপ এবং পুণ্য কখনও গ্রহণ 

করিতে পারে না এইরূপ সিদ্ধ হইয়া থাকে । মধিকন্ত বালকের সমান হইবার কথা 

লেখাতে স্পউচ্ছান হইতেছে যে ঈশার কথা, বিস্তা এবং লুঙ্িক্রমের সম্পূর্ব বিরুদ্ধ 

ছিল। তাহার মনে এরপও হইয়াছিল যে লোকে বালকের ম্যায় আমার কথ। বিশ্বাস 

করিবে, কিছুই জিড্ঞাস! করিবে না এবং চক্ষু যুদ্রিত করিয়া মানিয়। লইবে। অনেক 

ষ্টিয়ানের বালবুদ্ধির ন্যায় চেষ্টা আছে, নচেৎ এরূপ যুক্তি ও বিষ্তাবিরুদ্ধ কথায় কেন 

শ্রদ্ধা করেন? অধিকন্তু ইহাও সিদ্ধ হইল যে ঈণ! স্বয়ং যদি বিস্তাহীন ও বালবুদধি 

না হইতেন, তাহা হইলে অন্কে বালক সদৃশ হইবার কেন উপদেশ করিবেন? কারণ 

যে যেরূপ হয়, সে অন্তকে আপনার সদৃশ করিতে ইচ্ছা! করে ॥৭৫॥ 

৭৬-_আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি ঘে ধনবান্দিগের স্বর্গর্যজ্জযে প্রবেশ করা 

কঠিন হইবে । পুনরায় তোমাঁদগকে আমি বলিতেছি যে ধনবান্দিগের স্বর্গে প্রবেশ 

কর! অপেক্ষণ উষ্ট্রের সুচির ছিদ্রে প্রবেণ কর! সহজ । ইঃ মঃ পঃ ১৯ ॥ মাঃ ২৩1২৪। 

সমীক্ষক-_ইহ! হইতে এপ সিদ্ধ হয় যে ঈশা দরিদ্রে ছিলেন এবং ধনবান্ লোকের। 

তাহার প্রতষ্ঠা ন! করিয়! থাকিবেন। সেইজন্য এরূপ লিখিত হইয়াছে । পরস্ত এ 

কথা সত্য নহে । কারণ ধনাঢ্য এবং দরিদ্রদ্িগের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হুইয়া থাকে। 

যে সতকাধ্য করে সেই উত্ধম ফল এবং ষে অসৎ কাব্য করে সে নিকৃষ্ট ফল পাইয়! 

থাকে । ইহাতেই এক্সপও দিঙ্ধান্ত হইতেছে যে ঈশ! ঈশ্বরের রাজ্য কোন এক নির্দি 

দেশে অবস্থিত বলিয়া মনে করিতেন এবং সর্ধ্বরর অবস্থিত বলিয়া! মনে কিতেন না। 

যদি এরূপ হয় তবে তিনি ঈশ্বর নহেন। ঘিনি ঈশ্বর, তাহার রাজ্যে সর্বত্রই বিস্তমান 

আছে। শধকল্ত উহাতে প্রবেশ করিবে অথবা প্রবেশ করিবে না ইহা বলা কেবল 

অবিষ্তা'র কার্য্য মাত্র । ইহ। হইতে এক্সপও দজিজ্ঞ'স! হইতে পারে যে বত ধনাঢ/ 

হ্রীচীয়ান আছেন 'ভীহারা কি সকলেই নরকে যাইবেন ! এবং সকল রি খ্রীঠীয়ান 

কি স্বর্গে বাইবেন ? ঈশার অনুষায়িগণ শল্লমাত্রও বিচার করিয়া দেখিতে পারেন যে 

ধনাঢাদিগের নিকট যাবত পরিমাণ সামগ্রী অ'ছে দরিগ্রদিগের নিকট তাবৎ পরিমাণ 

নাই । যদ ধনাঢা লোক বিবেকানুলারে ধন্মমার্গে ব্যয় করেন তাহ! হইলে 

মরিদ্রগণ নীচ গতিতে পড়িয়। থাকেন এবং ধনা্যগ্রণ উত্তম গ্ৃতি প্রাপ্ত হইঠে 

পারেন ॥ ৭৬ ॥ 



অয়োদশ লমুল্লাস। ৫৩১ 

৭৭-_ধীশু তাহাদিগকে কহিলেন যে মামি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি ফে 
নৃতন সৃষ্টির সময় মন্তব্যের পুত্র আপনার এশ্বর্য্ের সিংহাসনে যখন উপবেশন করিবেন, 
তখন তোমরাও অর্থাৎ আমার লনুসারিগণ দ্বাদশ সিংহাসন উপবেশন করতঃ ইজরেল 

দিগের দ্বাদশ বংশের উপর ন্যায় বিচার করিবে । যে কোন বাক্তি আমার নামের 

জন্য গৃহ, ভ্রাতৃগণ, গ্নীগণ, পিতা, মাতা, স্ত্রী, বালক অথবা! ভূমি ত্যাগ করিবে, সে 
তাহার শতগুণ প্রাপ্ত হইবে এবং অন্ত জীবনের অধিকারী হইবে ॥ ইঃ মঃ পঃ :৯॥ 

আঃ ২৮।২৯॥ 

সমীক্ষক-_ঈশার আন্তরিক লীল| দর্শন কর। তাহার অভিপ্রায় এই তাহার! 

সবত্যুর পরও ঘেন লোক তাহার জাল হইতে নির্গত না হয়। যে ব্যস্তি ৩০২ টাকার 
লোভ বশতঃ আপনার গুরুকে ধৃত করিয়। বিনষ্ট করিয়াছিল তাদৃশ পাপীও তাহার 
পার্থ সিংহাসনের উপর উপবেশন করিবে এবং ইজরেল বংশীয়দিগের প্রতি পক্ষপাত 
পূর্ববক হ্যায়শীলতা প্রদর্শন কর যাইবে না। পরম উহাদিগের সর্বব দোষ মার্জন। 
করা হইবে এবং অন্য কুলোশুপন্নদিগের উপর ন্যায় প্রদর্শিত হইবে। এক্রপ অনুমান 

হইতেছে যে এই কারণ বশতঃই খ্ুপ্রিয়ানদগের উপর অত্যন্ত পক্ষপাত কর! হইয়! 

থাকে। কোন ইংরাজ সৈম্ত কোন কৃষ্ণাঙ্গ দেশীয়কে হত্যা করিলে নান! প্রকারে 
পক্ষপাত করতঃ তাহাকে নিরপরাধী প্রমাণ করিয়। তাহাকে ছাড়িয়া! দেওয়। হয়। 
ঈ*ণর স্বর্গের বিচার এইরূপ হইবে ইহাতে এই দোষ আসিয়া! পড়ে যে কেহ দি 
স্প্রির আদিকালে মৃত হয় এবং অপর ব্যক্তি বিচারে? রাত্রির: অবাহিত পূর্বের মৃত হয়, 
তবে প্রথমোক্ত কবে বিচার হইবে বলিয়া আশাতে আদি হইতে অস্ত প্যাস্ত পড়ি 

রহিল এবং ব্বিতীয়ের সেই সময়েই বিচার হইয়া গেল । ইহা কি ভয়ানক অন্যাক্স। 

যে নরকে যাইবে সে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত নরক ভোগ করিবে এবং যে স্বর্গে যাইবে সে 

সর্বদাই ম্বর্গভোগ করিবে । ইহা! অতিশয় অন্যায়। কারণ অন্তবিশিষ্ট সাধনের 

এবং কন্মের ফলও মন্তবিশিষ্ট হওয়া উচিত। অধিকন্ত ছুই জীবের পাপ ও পুণ্য তৃল্য 

হইতে পারে না। এইজন্য তারতম্যানুসারে ধিক এবং নুন সুখ ও ছুঃখ বিশিষ্ট 

অনেক স্বর্গ এবং অনেক মরক হইলে ও স্থখ ও দুঃখ ভোগ্ব করিতে পারে, কিন্তু গ্রীষ্টিংান- 

দ্িগের পুস্তকে কৃত্রাপি তাদৃশ ব্যবস্থা নাই। এই হেতু এই পুস্তক ঈশ্বরকৃত নহে 

এবং ঈশা ঈশ্ববের পুক্র কধন হইতে পারে না। ইহা অতিশয় অনথের কথা। 

কখন কাহারও মাত! ও পিতা! শত শত হইতে পারে ন!, পরস্তু একই একই মাতা এবং 

একই পিতা হইয়া থাকে । অনুমান হইতেছে যে মুসলমানেরা বহিস্তে (ন্বর্গে ) ষে 

এক লোকের ৭২ স্ত্রীলা হয় ইত্যাদি লিখিয়াছে তাহা! এই স্থল হইতে গৃহ'ত 

হইয়াছে ॥ ৭৭ ॥ 



৩২ সত্যার্থ প্রকাশ । 

৯৮-__প্রভাতে যখন তিনি গৃহে প্রশ্যাগমন করিতেছিলেন তখন তাহার ক্ষুধান্থতব 
হুইল তিনি পথে এক উদুম্বর বৃক্ষ দর্শন করিয়া! তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। 
পরম্থ উহাতে পত্র বাতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তাহাকে বলিলেন 
যেআর কখন তোমার ফল হইবে না । তশ্ক্ষণাত্ উদুম্বর বৃক্ষ শুষ্ক হইয়। গেল। ইঃ 

মঃ পঃ ২১। আঃ ১৮১৯ ॥ 

সমীক্ষক- সমস্ত শ্রীষ্টিয়ান পাদরীগণ বলেন যে ঈশ! অতিশর শাস্ত শমান্বিত এবং 

ক্রোধাদিদৌষরহিত ছিলেন। পরস্ত এই ব্যাপার দেখিলে জ্ঞাত হওয়। যাঁয় যে ঈশা 

ক্রোধী এবং খতুঙ্ঞানরহিত ছিলেন ও আরণ্য মনুষ্যের স্বভাবযুক্ত ছিলেন। আচ্ছা, 
উক্ত জড়পদার্থের কি অপরাধ হইয়াছিল যেতাহাকে তিনি অভিশাপ দিলেন এবং 

উহা তশুক্ষণাৎ শুক্ষ হইয়! গেল? তাহার শাপ হইতে কখনই শুঙ্ষ হয় নাই, কিন্তু যদি 

কেহ কোন ওঁধধ নিক্ষেপ করাতে শুষ্ক হইয়। গিয়। থাকে, তবে আশ্চর্যের কথা 

নহে ॥ ৭৮॥ 

৭৯-_উক্ত দিন সকলের ক্লেশের পর সূর্য্য সহস৷ অন্ধকারাবৃত হইয়। যাইবে, চন্দ্র 
আপনার জ্যোতিঃ প্রকাশ করিবে না, তারাসকল আকাশ হইতে ম্মলিত হইবে এবং 

আকাশের সেন। কম্পিত হইবে । ইঃ মঃ পঃ ২৪। আঃ ২৯॥ 

সমীক্ষক-__-কি আশ্চর্য্য! কোন্ বিস্তানুসারে ঈশ। তারাদিগের পতিত হওয়া 

জানিলেন এবং আকাশের সেনাই বা কি যে উহারা কম্পিত হইবে? ঈশ। যদি 

সামান্যমাত্র বিষ্তা পাঠ করিতেন, তাহ! হইলে অবশ্ট জানিতে পারিতেন যে তার! 

সকল ভূমিমন্দল এবং উহার! পতিত হইতে পারে না। ইহা হইতে বিদিত হওয়া যায় 
যে ঈশা কোন সূত্রধারের বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি সর্ববদা কাষ্ঠ ভেদন 
ছেদন ও কর্তন করিতেন । তাহার মনে হইল যে এই আরণ্য প্রদেশে সামিও একজন 

ভবিষ্যদ্বক্তা হইতে পারিব। তদমুসারে উপদেশ করিতে লাগিলেন । তাহার মুখ 
হইতে কতিপয় উত্তম কথা এবং অধিক নিকৃষ্ট কথাও নির্গত হইল। তত্রস্থ লোক 

সকল বন্য হওয়াতে সকলেই উহা মানিয়া লইল। ইউরোপ দেশ আঙ্গকাল যেরূপ 

উন্নতিযুক্ত পুর্বে তঙ্জরপ হইলে তাহার সিদ্ধপন! কিছুই চলিত না। এক্ষণে কিঞ্চিং 
বিস্কোন্গতি হইলেও ব্যবহারচক্রামুসারে এবং ছুরাগ্রহ বশতঃ এই অসার মত পরিত্যক্ত 

হইতেছে না এবং সর্ব! সত্য বেদমার্গের দিকে লোক 'আকৃষ্ট হইতেছেন না । ইহাই 

ইহাদিগের ক্রুটী রহিয়াছে ॥ ৭৯ ॥& 
৮*- আকাশ এবং পৃথিবী বিচলিত হইবে । পরস্ত আমার বাক্য কধন বিচলিত 

হইবে না| ইঃ মঃ পঃ ২৪ ॥ আঃ ৩৫ ॥ 
সমীক্ষক--একথা ও অবিষ্ঠ! এবং ষুর্খতা সুচক । আচ্ছা, নাকাশ বিচলিত হইয়' 



জয়োদশ সযূলাষ। ৫৩১ 

কাথায় যাইবে? আকাশ অতি সূক্ষা বলিয়া যখন চক্ষুগ্রণাহ্য নহে তথ্বন ইহার বিচলিত 

ওয়! কে দেখিতে পারে? অপরম্থ আপনার মুখে আপনার শ্রাঘ৷ করা উত্তম মনুষ্যের 

চাধ্য নহে ॥ ৮০ ॥ 

৮১--তখন তিনি তীহার বামপার্খস্থ লোকদিগকে কহিলেন যে হে অভিশপ্ত লোক 

কল! তোমরা! আমার পারব হইতে শয়তান এবং তাহার দৃত্তদিগের জন্য যে অগ্নি 

প্রস্ত রহিয়াছে তাহাতে প্রবেশ কর ॥ ইঃ মং পঃ২৫। আঃ ৪১। 

সশীক্ষক-_ আচ্ছা, আপনার শিষ্যদিগকে স্বর্গে প্রেরণ কর এবং অপরকে অনস্ত 

অগ্সিতে প্রক্ষেপ কতদুর ভয়ানক পক্ষপাতের কথা । পরস্ত যখন লিখিত আছে ষে 

আকাশই থাকিবে না, তখন অনন্ত অগ্নি, নরক এবং বহি্ত (ন্বর্গ) কোথায় থাঁকিবে ? 

যদ্দি ঈশ্বর শয়তান এবং উহার দূতদিগকে না সৃষ্টি করিতেন তাহা। হইলে এতাবত 

নরক কেন প্রস্তত করিতে হইবে ? অপরম্থ একক শয়তানই যখন ঈশ্বরের ভয় করিল 

না, তখন উক্ত ঈশ্বরই বা কিন্পপ? কারণ তীহার দূত হইয়া! পরে বিভ্রোহী হইল 

অথচ ঈশ্বর যখন তাহাকেই প্রথমেই ধরিয়া! বন্দীগৃহে নিক্ষেপ করিতে অথবা বিনাশ 

করিতে পারিলেন না, তখন তাহার ঈশ্বরত্বই বা কিরূপ? এই শয়তান ঈশীকে ও 

চত্বারিংশং দিন যাবৎ ছুঃখ দিয়াছিল অথচ ঈশাও যখন তাহার কিছু করিতে পারেন 

নাই তখন তীহার ঈশ্বরের পুত্র হওয়া ব্যর্থ হইল। ন্থতরাং ঈশা ঈশ্বরের পুত্র নহে 

এবং বাইবেলের ঈশ্বর ঈশ্বর হইতে পারেন না ॥ ৮১ ॥ 

৮২-_তখন দ্বাদশ শিষ্যদিগের মধ্যে ইযুদ্রাহ ইস করি করিযোতী নামক এক শি্য 

প্রধান যাজজকদিগের নিকট গমন করিল এবং কহিল যে যদি আমি যীশুকে আপনাদিগের 

হস্তে ধৃত করিয়া দিই, তাহ! হইলে আপনারা আমাকে কি দিবেন ? উহার। জ্িংশ টাকা 

দিবেন স্বীকার করিলেন। ইঃ মঃ পঃ ২৬1 আঃ ১১১৫ ॥ 

সমীক্ষক___ এক্ষণে দেখ ইশার যত অলৌকিক এবং ঈশ্বরতা এস্থলে সমস্ত প্রকা" 

শিত হইল। কারণ যে তাহার প্রধান শিব্য ছিল সেও তখন তাহার সাক্ষাৎসঙ্গ 

হইতে পবিত্রাত্। হইল ন! তখন তাহার মৃতু.র পর কিরূপে তিনি অন্যকে পবিপ্াত্মা 

করিতে পারিবেন ? তাহার উপর বিশ্বামকারী লোকের! তাহার উপর নির্ভর করিয়া 

কতই প্রতারিত হইয়। থাকে । কারণ সাক্ষাৎসন্বন্ধে যিনি শিষ্যের কোন মঙ্গল 

করিতে পারিলেন না, তিনি তাহার ম্বৃত্ুর পর কিরূপে অন্যের কল্যাণ করিতে 

পারিবেন? ৮২॥ 

৮৩__যখন তাহারা ভোজন কবিতেছিল তখন যীশু পিক লইয়া ধন্যবাদ করিলেন 

এবং উহা খণ্ডিত করিয়! শিষ্যদিগকে প্রদান করিলেন এবং কহিলেন যে গ্রহণ কর ও 

ভোজন কর, ইহ! আমার দেহ। পরে তিনি পানপাত্র লইয়া ধন্যবাদ করিলেন এবং 



৫৩৪ সত্যার্থ প্রকাশ । 

উহাদিগকে দিয়া কহিলেন যে ভোমর! সকলে ইহা পান কর; ইহা! আমার রুধির 
অর্থাৎ নৃতন নিয়মসন্থন্ধীয় রুধির ॥ ইঃ মঃ পঃ ২৬। আঃ ২৬২৭।২৮ ॥ 

সমীক্ষক-_অবিদ্বান আরণ্য মনুষ্য ব্যতিরেকে অন্য কোন সভ্যলোক এবপ কথ 
কি কহিতে পারেন? শিষ্যদিগের ভোজ্যবস্ত আপনার মাংস, এবং পানীয় আপনার 
রুধির হইতে পারে না। ত্টু্কাল গ্রীর্টয়ানের! এই ব্যাপারকে প্রভুভোজন কহিয়া 
থাকেন অর্থাৎ ভোজন ও পানীয় দ্রব্যকে ঈশার মাংস ও কুধির ভাবন! করিয়া ভোজন 

পান করেন। ইহা! কতদূর নিকষ্ট ব্যাপার ! সাহারা আপনাদিগের গুরুর মাংস এবং 
রুধির পরধ্ন্তও পান ও ভোজন করিবার ভাবনা হইতে বিরত হয়েন না, তাহার! 

অন্যকে কিরূপে ছাড়িয়া দিতে পারিবন 2 ৮৩ ॥ 

৮৪-__তিনি পিটর এবং জেবিতীর দুই পুক্রকে :মাপনার সমভিবাহারে লইয়া 
যাইলেন এবং শোকার্ত ও অতিশয় উদ্দাসীন ভাব অনুভব করিয়া তিনি উহাদিগকে 
কহিলেন যে আমার মন এতদূর পর্যন্ত উদ্াসীনভাব বিশিষ্ট হইয়াছে যেন আমি ম্ৃত্্য- 

গ্রস্ত হইতেছি। পরে একটু অগ্রবর হইয়া নতষুখে পতিত হইলেন এবং প্রার্থন! 
করিলেন হে পিতঃ ! যদ্দি সম্ভব হয়, তবে এই পাত্র আমার নিকট হইঠে বিচলিত হইয়া 

যাউক। ইঃ মঃ পঃ ২৬1 আঃ ৩৭1৩৮,৩৯॥ 

সমীক্ষক-___দেখ.যদি তিনি কেবল মনুষ্যমাত্র না হুইতেন এবং ঈশ্বরের পুক্র ত্রিকাল- 
দা ও বিদ্বান্ হইতেন ঠাহ। হইলে এরূপ অযোগ্য চেষ্টা করিতেন না । ইহা হইতে 
স্পট বিদিত হইতেছে যে ঈশা অথব। তাহার কোন শিষ্য এই সকল মিথ্যা প্রপঞ্চ 

রচনা করিয়াছেন যে তিনি ঈশ্বরের পুক্র' ভূত ভবিষ্যৎবেস্তা এবং পাপের ক্ষমাকর্তা। 
ইহ] হইতে বুঝিতে হইবে ঘে তিনি কেবল একজন সাধারণ ধুসরল অবিদ্বান ছিলেন; 

বিদ্বান যোগী অথবা! সিদ্ধপুরুষ হিলেন না ॥ ৮৪ ॥ 
৮৫-_-যখন তিনি এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন দেখ দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে ইয়ুদাই 

নামে অন্যতম শিষ্য আলিয়। উপস্থিত হইল, এবং প্রধান যাজকদিগের ও প্রাচীনদিগের 

নিকট হুইতে অনেক লোক খড়গ এবং যী লইয়। আসিল । যীশুকে ধরিবার জন্য 

সে এই সঙ্কেত বলিয়া দিয়াছিল যে, আমি যাহাকে চুর্ধন করিব তোমরা তাহাকেই ধৃঠ 
করিবে । পরে সে অতি শীঘ্রই যীশুর নিকট আ-সয়া কহিল যেহে গুরো ! প্রণাম 

করি এবং তাহাকে চুম্বন করিল। তখন উচ্গার! যীশুর উপর হস্তক্ষেপ করিয়া! তাহাকে 

ধরিল এবং সেই সময় সমস্ত শিষা তাহাকে পরিতাগ করিয়া পলায়ন করিল । অবশেষে 
ভ্বই গন মিথ্য। সাক্ষাত আসিব কহিল যে ইনি বল্প॥াছিলেন যে আমি ঈশ্বরের মন্দির 

স্মিসাৎ করিতে পারি এবং উহা! তিন দিনে পুননি গ্রীণ করতে পারি। তখন মহা- 

বাজক দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে কহিলেন যেক্গাম তোমাকে জীবিত ঈশ্বরের শপথ 



অয্োদশ সমুলাস। ৫৩৫ 

দিতেছি তুমি আমাকে কহ যে তুমি ঈশ্বরের পুত্র গ্রী্ট কি না? যীশু তীহাকে বলিলেন 

যে তুমি নিগ্গেই বলিয়়াছু। তখন মহাধাগ্রক মাপনার বন্ত্র ছিন্ন করিয়া কহিলেন বে ইনি 
ঈশ্বরের নিন্দা করিয়াছেন এবং এক্ষণে আর সাক্ষাদ্িগের প্রয়োজন কি ? দেখ তোমর! 

এক্ষণেই উহার সখ হইতে ঈশ্বরের নিন্দা শুনিলে। এক্ষণে কি বিচার হইতে পারে। 
তখন উহার! উত্তর করিল যে ইনি বধযোগ্য হইয়াছেন। পরে উহারা তাহার মুখে 

ফুত্কার করিল, মুষ্ট্যাধাত ও চপেটাঘাত করিল এবং কহিল যে ভুমি ভবিষ্যৎবানী কহ* 
যে কে তোমাকে প্রহার করিয়াছে । পিটর বাহ অঙ্গনে উপবিষ্ট ছিলেন। এক 

দ্বাসী তাহার নিকট আসিয়! কহিল যে তুমিও গালীলির যীশুর সঙ্গে ছিলে। তিনি 

সকলের সমক্ষে অস্বীকার করতঃ কহিলেন যে তুমি কি কহিতেছ তাহা আমি জানি ন! 
যখন তিনি বহিন্বারে গমন করিলেন তখন দ্বিতীয় দাসী তাহাকে দেখিয়। তত্রস্থ 
লোকদিগকে কহিল যে ইনি নাসরীর যীশুর সঙ্গে ছিলেন। তিনি শপথ করিয়া পুনরায় 
অস্বীক্গার করতঃ কহিলেন যে মামি উক্ত মনুয্যুকে জানি না। তখন তিনি ধিক্কার 

দ্বিয়া এবং শপথ করিয়া! বলিতে লাগিলেন ষে আমি উক্ত মনুষ্যকে জানি না। ইঃ মঃ 

পঃ ২৬ মাঃ ৪৭1৪৮ ৪৯1৫ ০1৬১।৬২।৬৩।৬৪।৬৫/৬৬। ৬৭/৬৮।৬৯।৭০1।৭১।৭২ ৭8॥ 

সমীক্ষক--দেখিয়া! লও যে যীশুর এতাবৎ পরিমাণেও সামর্থ্য অথব। প্রতাপ ছিল ন! 

যে তিনি আপনার শিষ্যদিগের ণট বিশ্বাস উৎপাদন করাইতে পারেন। শিষ্যদিগের 
না হয় প্রাণ বিনাশই হইত তথাপি তাহাকে ধরাইয়া দেওয়। অস্বীকার করা এবং 

এবং মিথ্যা শপথ কর! কোন ক্রমেই উচিত হয় নাই । বাইবেলে যেরূপ কধিত আছে 

যীশুও তক্রপ কোন প্রকার অলৌকিকতাসম্পন্ন ছিলেন না। কারণ লুতেং গৃহে 
অতিথিদিগকে মারিবার জন্য মনেকে আক্রমণ করিয়া আসিয়ছিল। সেস্থলে ঈশ্বরের 

ছুই দূত ছিল। উহারাই উহাদ্দিগকে অন্ধ করিয়। দিয়াছিল। যগ্ভপি এ কথাও অসম্ভব 

হয়, তবে যীশুর তাদশ সামর্ধযও ছিল না। কিন্তু এক্ষণে ত্রীর ইরানগণ হার নামের 
উপর কতদুর গৌরবের আবোপ করিয়৷ রাখিয়াছেন। এরূপ দুর্দশার দহিত মৃত্যু 
অপেক্ষা স্বয়ং যুদ্ধ করিয়! অথবা সমাধি করিয়। কিম্বা অন্য পৌোন প্রকারে গ্রাণ ত্যাগ 

করিলে উৎকৃষ্ট হইত। পরন্থু বিদ্ধা ব্যতিরেকে তন্্রপ বুদ্ধি কোথা! হইতে উপস্থত 

হইবে। এই ঈশা! বক্ষ্যমাণ্কূপও কহিয়াছেন ॥ ৮৫ ॥ 

৮৬ মামি এক্ষণেই আপনার পিতার নিকট বিনয় প্রকাশ করিতেছি না এবং 

তিনি আমার নিকট স্বর্গাঁয় দূতের ঘাদশ সেনারও অধিক প্রেরণ করিবেন না। ইঃ 

ফঃপ ২৬ আঃ ৫৩ ॥ 

সমীক্ষক-_তর্জনা। করা হইল এবং আপনার ও আপনার পিতার দর্প কর! হইল, 

পরস্ত কার্ধ্য কিছুই করিতে পারিলেন নাঁ। শাশ্চর্ধ্য ব্যাপার দেখ। মহাঁযাজক যখন 



৫৩৬ সত্যার্থ প্রকাশ। 

জিজ্ঞাস! করিল যে এই সকল লোক তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে, তুমি ইহার 

্রত্থাত্তর দাও, ঈশা নিস্তব্ধ রহিলেন। ইহাও ঈশ! উত্তম কার্ধ্য করেন নাই; কারণ 
যাহ! সত্য ছিল তাহাই যদি কহিতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত। এইরূপ নানা 
প্রকারে আপনার দর্প করা উচিত হয় নাই। যাহার! ঈশার উপর মিথ্য। দোষারোপ 
করিয়া তাহাকে বিনাশ ক রয়াছিল, তাহারাও উচিত কাধ্য করে নাই। তাহারা 

“তাহার বিষয়ে যেরূপ মনে করিয়াছিল তাহার তদ্রপ কোন অপরাধ ছিল না। পরস্ত 
উহারাও আরণ্য মনুষ্য ছিল; স্থৃতরাং ন্যায়ের কথ। তাহার! কিরূপে বুঝবে? ঈশা 
যদি অলীক ঈশ্বরের পুত্র হইয়া না বসিতেন এবং তিনি উহাদ্িগের সহিত অসন্ভাব না 
করিতেন, তাহা হইলে উভয়ের পক্ষে ই সৎকার্ধা ছিল। পরম্থ তাদুশ বিষ্য।, ধশ্মাত্মা, 
এবং ন্যায়শীলত! তাহারা কোথ! হইতে পাইবে ? ৮৬ ॥ 

৮৭__যীশু অধ্যক্ষের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন এবং অধ্যক্ষ তাহাকে জিজ্ঞাস! 

করিলেন, তুমি কি ইনুদীদিগের রাজ! ? যীশু তাহাকে বলিলেন যে আপনি স্বয়ংই বলি- 

তেছেন। যখন প্রধান যাজক এবং পাচীন লোক সকল তীহ্কার উপর দোষারোপ 

করিতেছিল, তখন তিনি উহ্বাদ্দিগকে কোনরূপ উত্তর দিলেন না। তখন পাইলেত 

তাহাকে কহিলেন যে এই সকল লোক তোমার বিরুদ্ধে কত সাক্ষ্য দিতেছে তাহা কি 

ভুমি শুনিতে পাইতে* না? পরম্ক এপর্যন্ত তিনি এক কথারও উত্তর দিলেন না এবং 
তাহাতে অধ্যক্ষ অতিশধ আশ্চর্ধ্যান্থিগ হইলেন। পাইলেত উহাদিগকে কহিলেন যে 

যাশুকে অর্থাৎ যাহাকে শ্রীষ্ট ₹থিত হইতেছে তাহার বিষয়ে আমি কি করিব? সকলে 

তাহাকে বলিল যে উহাকে ক্রুশের উপর স্থাপিত করা হইবে এবং তিনি যীশুকে 

শূলবিদ্ধ করিয়। ক্রুংশে স্থাপন করিবার জন্য আদেশ করিলেন। তখন অধ্যক্ষের যোদ। 

নকুল যাশুকে অধাক্ষের মালয়ে ল-য়। যাইবার নিমিন্ত তাহার পার্থে সমস্ত সৈন্য একত্র 

করিল। উহ্ছারা তাহার পরিচ্ছদ লইয়া রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করাইল। কণ্ট- 

কের মুকুট প্রস্তুত করিয়া তাহার মস্তকে স্থাপন করিল এবং তাহার দক্ষিণ হস্তে 

শরহষ্টি রাখিল। পরে তাহার সমক্ষে জানুদ্বয় নত করিয়া! “তুমি ইনুদীদিগের রাজা, 

তোমাকে প্রণাম” এইরূপ সম্থোধন করিয়া তাহাকে উপহান করল, তাহার উপর 

ধুৎকার প্রক্ষেপ করিল এবং উক্ত শরযগি লইয়! প্রহার করিল। উপহাধ কর। শেষ 

হইলে উহার! তাহার উক্ত বস লইয়া কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধন করাইল এবং তাহাকে 

ক্রশের উপর স্থাপন করিবার জন্য লইয়! যাইল। বখন উহার] “গল্গাথা” অর্থাৎ 

নরকপাল প্রদেশ বলিয়া এক স্থানে উপস্থিত হইল, তখন উহারা বিকৃত ইক্ষুরসের 

( সির্কা) সহিত পিত্ত মির্রুত করিয়া তাঁচ্াাকে পান করিতে দিল পরদ্ব তিনি উহাতে 

জিহবা স্পর্শ করিয়া পান করিতে ইচ্ছা করিলেন না। উহারা তাহার দোষপত্র 



ত্রয়োদশ লমুল্লাস। ৬৩৭ 

তশহার মন্তকে সংসক্ত করিয়া দিল। তাহার দক্ষিণ পার্খে এক জন এবং বামভাগে 

এক জন এইরূপ ছুই জন দন্থ্যও তাহার সাহত ক্রুশে স্থাপিত হইয়াছিল। যে সকল 
লোক ইতস্ততঃ যাইতেছিল, তাহার! মস্তকাচালন! :করিয়া তাহার নিন্দা করিতে লাগিল 

এবং কহিতে লাগিল যে, হে মন্দিরভগ্ন প্রয়াসিন্! তুমি আপনাকে রক্ষা! কর এবং 

“যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে ক্রুশের উপর হইতে অবতরণ কর। এইরূপ প্রধান 

ষাজকগণ, অধ্যাপক সকল ও প্রাচীনদিগের সঙ্গী সকলও উপহাস করতঃ কহিতে লাগিল 

যে এই ব্যক্তি অশ্যকে রক্ষ। করিয়াছে পরস্ত আপনাকে রক্ষা করিতে পারিল না। এই 

লোক যদি ইজরেলদিগের রাজা হয় তবে ক্র.শের উপর হইতে অবতরণ করিয়া 

আসিবে এবং তাহা হইলেই আমর! বিশ্বাস করিব। ইনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর ও, 

তাহার ভরসা করেন; বদি ঈশ্বর ইহার মঙগলেচ্ছা করেন তবে এক্ষণে উহাকে রক্ষা 

করিবেন, কারণ ইনি বলিয়াছেন যে “আমি ঈশ্বরের পুভ্র” । তাহার সঙ্গে ক্রুশে 

স্থাপিত দন্থ্যদ্বয়ও এইরূপে তাহার নিন্দ। করিয়াছিল। দ্বিতীয় প্রহর হইতে তৃতীয় 

প্রহর নিকটবত্খ হইলে যীশু উচ্চৈ:হ্বরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “এলী এলা লামা সব- 

স্তানী” অর্থাৎ “হে মদীয় ঈশ্বর হে মদীয় ঈশ্বর তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করিলে” £ 

যে সকল লোক সেই স্থলে উপস্থিত ছিল, তাহারা উহা শুনিয়া বলিল যে ইনি এলিয়াকে 

আকাঙক্ষা করিতেছেন। উহাদিগের মধ্যে এক জন শীঘ্র ধাবিত হইয়া “সিকীঁতেশ 

স্পপ্তু” সিক্ত করতঃ শরযদ্টির উপর রাখিয়া ভাহাকে পানার্থ দিল। তখন যীনু 

পুনরায় উচ্চ শব্দ করিয়া সম্বোধন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন । ইঃ মঃ পঃ ২৭ । 

অং ১১১২।১৩ ১৪।২২।২৩1২৪।২৬২৭।/২৮২৯।৩০।৩১।৩ ২৩৪ ৩৭৩৮1৩৯৪০৪১ ৪২1৪৩, 

88 8৫18৬।৪8৭18৮181৫৩ ॥ 

সমীক্ষক-__উক্ত দুষ্ট লোকেরা যীশুর বিষয়ে সর্ববপ্রকারে দুক্ধা্য করিয়া- 

ছিল। পরস্ত যীশুরও দোষ ছিল। কারণ ঈশ্বরের কোন পুত্র নাই। এবং তিনি 

কাহারও পিতা নহেন। তিনি যদি কাহারও পিতা হয়েন তাহ! হইলে কাহারও শ্বশুর, 

শ্যালক, এবং সন্ব্ধী আদি হইতে পারেন । যখন অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন তখন 

ষাহ। সত্য ঘটন! তাহাই উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। তিনি প্রথমে যে সকল আশ্চর্য 

কষ্দ্ব করিয়াছিলেন তাতা। যদি সতা হইত, তাহ হইলে এক্ষণেও ভ্রুশের উপর হইতে 

অবতরণ করিয়া সকলকে শিব্য করিয়া লইতেন এবং তিনি যদি ঈশ্বরের পুজ্জ হইতেন 

তাহা হইলে ঈশ্বর তাহাকে রক্ষা করিতেন । তিনি ব্রিকালদশু হইলে পিল্ত মিশ্রিত 

“সকর্ণ্” আম্বাদন করিয়। কেন প্রাণ পরিত্যাগ কহ্বেন? পুর্ধবেই উহা! জানিতে 

পারিবেন । হদি তিনি অলৌকিক হইচ্চেন তাহা হইলে উচ্চৈ-স্বরে শব্দ করতঃ কেন 

গ্রাণত্যাগ করিবেন ? ইহা হইতে জালা উচিত যে যতই কেন চতুরতা প্রকাশ করুন না 



৫৩৮ সত্যার্থ প্রকাশ । 

শেষে কিস্ত সত্যই সত্য এবং মিথ্যাই মিথ্যা হইয়া থাকে । ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধ 
হইল যে যীশু এক সময়ে আরণ্য মনুয্যদিগের মধ্যে কিয়ং পরিমাণে উত্তম ছিলেন । 

তিনি অলৌকিকতাসম্পন্ন বা ঈশ্বরের পুত্র অথব! বিদ্বান্ চিলেন না। কারণ তা! হইলে 
এতাদৃশ দুঃখ কেন ভোগ করিবেন ? ৮৭ ॥ 

৮৮__তখন ভয়ানক ভূমিকম্প হইল এবং পরমেশ্বরের এক দূত অবস্তরণ করিল ও 

সেই স্থানে উপস্থিত হইয়! কবরের দ্বারস্থ প্রস্তর বিপর্য্যস্ত করিয়া তাহার উপর উপবেশন 

করিল। তিনি সে স্থান হইতে অন্তহিত হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব কথিতানুসারে 
তিনি জীবিত হইয়! উত্থিত হইয়াছেন। যখন শিষ্যদিগের নিকট এই সংবাদ উপস্থিত 

হুইল, তখন যান্খঁ আনিয়া তাহার্দিগের সহিত মিলিত হইলেন এবং স্বাগত জিজ্ঞাস 

করিলেন। উহারা তাহার নিকট আসিয়া তাহার চরণ স্পর্শ করতঃ প্রণাম করিল। 

বীশু উহাদিগকে কহিলেন যে, “ভীত হইও না, তোমরা আমার ভ্রাতৃগণকে বল যে 

'উহারা গালীলে গমন করিলে সেই স্থানে আমার দর্শন পাইবে। যীশু যে পর্ববতের কথ! 
বলিয়াছিলেন তাহার ১১ একাদশ শিষ্য সেই পর্বতে উপস্থিত হইল এবং তাহাকে 

দেখিতে পাইয়! প্রণাম করিল। পরম্থু কাহারও সন্দেহ হইল। যীশু তাহাদিগের 

নিকট আসিয়! তাহাদ্দিগকে বলিলেন ষে, স্বর্গের এবং পৃথিবীর সমস্ত অবিকার আমার 
উপর প্রদত্ত হইয়াছে, জগতের অন্ত পযন্ত প্রতিদিন আমি তোমাদিগের সহিত থাকিব। 
ইং মঃ পঃ ২৮ । জা ২।৬1৯।১০।১৬।১৭।১৮২৩ ॥ 

সমীক্ষক ।-__-এ কথাও বিশ্বাসের যোগা নছে। কারণ উহ! স্ষ্টিক্রম এবং বিস্তার 

বিরুদ্ধ। প্রথমতঃ ঈশ্বরের নিকট দূত থাকা, উহাকে যে সে স্থানে প্রেরণ করা এব" 

উপর হইতে উহার অবতরণ কর! ইত্যাদি দ্বারা ঈশ্বরকে কি তহসীলদার অথবা কুলেক্টর 

করিয়া দেওয়া হইতেছে না? যাশু কি সশরীরেই স্বর্গে গেলেন এবং তিনি জীবিত 

হইয়া উঠিলেন ? কারণ উক্ত স্দ্রীলোকের৷ তীহার পদস্পর্শ করিয়। প্রণাম করিয়াছিল 
তবে কি তাহার সেই শরীর ছিল ? উক্ত তিন দিনে কেন উক্ত শরীর বিকৃত হইল না 

ঘধিকজ্তক আপনার মুখে সকলের অধিকারী হইয়াছি বল! কেবল দত্তের কথা মাত্র ৷ 

শিষ্যদিগের সহিত একত্র হওয়া এবং উষ্াদিগের সহিত সমস্ত কথোপকথন কর! অনস্তব ; 

কারণ এ কথা সত্য হইলে আজ্ল কালও কেন কেহই আশবিত হইয়। উঠে ন! ? এবং 

সশরীরে কেন স্বর্গে গমন করে না? এক্ষণে মথি লিখিত নুদমাচারের বিষয় সমাপ্ত 

হুইল। পরে মার্ক লিখিত স্ুসমাচার লিখিত হইতেছে ॥ ৮৮ 

মার্ক লিখিত সুসমাচার । 

: ৮৯।--ইনি কি সুত্রধার নছেন ? ইঃ মার্ক পঃ ৬1 আঃ ৩। 
সমীক্ষক ৷ বস্ততঃ ইউসক সূত্রধার ছিল । সুতরাং ঈশাও সূত্রধার ছিলেন। কুয়েক 



অয়োদশ সমূললাস। টি 

বর্ধ পধ্যস্ত সুত্রধারের কার্ধ্য করতঃ পরে ভবিষ্যদ্বস্তা হইতে হইতে ঈশ্বরের পুত্রেই হুইয়া 

পড়িয়াছিলেন এবং আরণা মনুষোর! তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। তথাপি 

তাহার চতুরতা বিশেষ প্রচলিত হইয়াছে । ছেদন, ভেদন ও কর্তনাদি করাই তাহার 
কাধা। ৮ 

লুক লিখিত স্থসমাচার ৷ 

৯০-_বীশু উহাকে কহিলেন যে তুমি আমাকে কেন উত্তম কহিহেছ ? এক ঈশ্বর 

ব্যতীত দ্বিতীয় উত্তম কেহ নাই ॥ লুঃ পঃ ১৮। আঃ ১৯ ॥ 

সমীক্ষক--ইশাই যখন এক অদ্বিশীয় ঈশ্বর কহিতেছেন তখন খ্রীষ্টিমানগণ কোথ! 

হইতে পবিভ্রাত্ব!, পিত1 এবং পুত্র এই তিন কল্পনা করিলেন 2 ॥ ৯০ । 

৯১।-__তখন তাহাকে হিরদের নিকট প্রেরণ করা হইল । হিরদ ষীশুকে দেখিয়! 

অতিশয় আনন্দিত হইলেন। কারণ তিনি বহুদিন হইতে তীহাকে দেখিতে ইচ্ছ। 

করিতেছিলেন। তিনি তাহার বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য কথা শুনিযাছিলেন এবং এক্ষণে 

তাহার কোনরূপ আশ্চর্যা কণ্ম দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি তাহাকে অনেক 

বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, পরম্থব তিনি কোন উত্তর দিলেন না। লুক পঃ ২৩ | 

আঃ ৮৯ ॥ 

সমীক্ষক_-এ কথা মথি রচিত স্ুসমাঁচারে নাই, সুতরাং এ সাক্ষী বিকৃত হইল । 
কারণ, সাক্ষী এককূপ হওয়া উচিত। যদি হিনি তাদৃশ চতুরতা এবং অলৌকিকত! 

সম্পন্ন হইতেন তাহা হইলে হিরদকে উত্তর দিতেন এবং অলৌককতীও প্রদর্শন করি- 

তেন। ইহা হইতে বিদিত হওয়। যায় যে ঈশা বিদ্যা এবং অলৌকিকতা৷ কিছুমাত্র ছিল 

না] ॥ ৯১॥ 

যোহন রচিত শ্রসমাচার । 

৯__আদিকালে বচন ছিল এবং বচন ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল ও বচনই জীশ্বর ছিল । 

উহ্হাই আদিতে ঈশ্বরের সাঙ্গ ছিল। উচ্ারই দ্বার সকল বস্তু স্ুম্ট হইয়াছে এবং যাহ! 

স্ষ্ট হইয়াছে তাহ! কিছুমাত্রই বচন ব্যতিণ্কে স্থ্ট হয় নাই । উহাতে জীবন ছিল এবং 

সেই জাবন মনুষাদিগের আলোক ছিল। পঃ ১। আঃ ১২৭৩৪ ॥ 

সমীক্ষক-_নন্রগ বাতিরেকে বচন হইতে পারে না, বচন যে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল 

ইহা বলা ব্যর্থ হইল । বচন কখন ঈশ্বর হইতে পারে না। কারণ যখুন মাদিতে উহ। 

ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল তখন তাহার পূর্বে বচন অখবা ঈশ্বর ছিলেন ইহা ঘটিতে পাবে না। 

বচনের কারণ ন। হইলে উহ দ্বারা কখন স্থষ্টি হইতে পাঁর না। বচন ব্যতিরেকেও 

কর্তা মৌনভাবে স্ঠি করিতে পারেন । জীবন কাহাতে এবং কিরূপ ছিল? এই বচন 

হইতে যদ জীবকে অনাদি মানিতে ইচ্ছ! কর তবে মাদমের নাসারস্ধে, শ্বাস প্রবাহিত 
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করার কথা মিথ্যা হইল । জীবন কি কেবল মনুষ্যদিগের পক্ষেই সালোক হুইল ? 

পশ্বাদির পক্ষে নহে? ৯২॥ 

৯৩। সায়ংকালের ভোজনের সময় শয়তান শিমোনের পুত্র বিহুদা ইন্করিষোতীর 
মনে তীহাকে ধরিয়া দিবার অভিপ্রায় অনুপ্রবষ্ট করিয়! দিয়াছিল। ষোঃ পঃ ১৩। 

আঃ ২॥ 

সমীঃ__এ কথ! সত্য নহে। কারণ খ্রীপ্রিয়ানদিগকে জিজ্ঞাসা করা বাইতে পারে 
যে, শয়তান যদি সকলকেই প্রতারণা করিতে পারে তবে শয়তানকে কে প্রলোভন 

করিবে? যদি বল যে শয়তান স্বয়ংই আপনাকে প্রলোভিত করে তাহা হইলে বল! 

যাইতে পারে যে মনুষাও স্বয়ং আপনাকে প্রঙ্গোভিত করিতে পারে । তবে শয়তানের 

প্রয়োজন কি? যদি শয়তানের সৃষ্টিকর্তা এবং প্রলোতন কর্তা পরমেশ্বর হয়েন, তাহা 

হইলে খ্রীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর শয়তানের শয়তান স্থিরীকৃত হইলেন। পরমেশ্বরই উহার 

দ্বারা সকলকে প্রলোভিত করেন। আচ্ছ। এরূপ কার্য কখন কি পরমেশ্বরের হইতে 

পারে ? ইহাই সত্য হইতে পারে যে ধিনি এই খ্রীষ্টিয়ানদিগের পুস্তক রচনা করিয়াছেন 
এবং ঈশাকে ঈশ্বরের পুত্ত কলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন তিনিই বোধ হয় শয়তান হইতে 

পারেন। পরম্ ইহা ঈশ্বর কৃত পুস্তক নহে, ইহাতে বণিত ঈশ্বর ঈশ্বর নহেন এবং 
জীশ! ঈশ্বরের পুত্র হইতে পারেন না ॥ ৯৩ ॥ 

৯৪--তোমাদিগের মন ব্যাকুল হইবে না। ঈশ্বরের উপর এবং জামার উপর 
বিশ্বাস কর। আমার পিতার গৃহে অবস্থানের উপযুক্ত জনেক স্থান আছে । অন্যথা 
হইলে আমি তোমাদিগকে কহিতাম । আমি তোমাদিগের জন্য স্থান প্রষ্ঘত করিবার জন্প 

যাইতেছি! আমি মখন গমন করিয়া তোমাদিগের জন্য স্থান প্রস্তত করিব, তখন পুন- 
রায় আগমন করতঃ তোমাদিগকে লইয়া! যাইব এব: মামি হুষে স্থানে থাকিব তোমরাও 

সেই স্বানে থাকিবে । বীশু উহার্দিগকে কহিলেন যে “আমিই মার্গ, আমিই সত্য এবং 

আমিই জীবন” আমার দ্বারা না হইলে অন্থ কোন উপায়ে পিতার নিকট কেহ উপ- 

শ্মিত হইতে পারে না। বদি তোমরা আমাকে বুঝিতে পার, তাহা! হইলে আমার 
পিতাকে জানিতে পার ॥ যোঃ পঃ ১৪। আঃ ১২।৩1৪।0৬।৭॥ 

সমী£-_-এক্ষণে দেখ যে ঈশার বাকা কি “পোপ” লীলা হইতে কোন রূপে ন্যুন ” 
তিনি যদি এরূপ প্রবঞ্চনা না করিতেন তাহা হইলে তাহার মতের কে অনুলরণ করিত 

ঈপা কি আপনার পিতাকে “ঠেকা” অর্থাৎ পাটা! লইয়াছেন ? যদি ঈশ্বর তাহার বশত 

হয়েন তবে তিনি পরাধীন হওয়াতে ঈশ্বর হইতে পারেন না। কারণ ঈশ্বর কাহারও 
“ম্বপারিশ” (অনুরোধ বাক্য) শ্রবণ করেন না। ঈশার পূর্নেষ কি কেহ কখন ঈশ্বরকে 
প্রাপ্ত হয়েন নাই ? এরূপে স্থানাদির প্রলোভন দেওয়া এবং আপনার মুখে _'জাপনাকে 



ত্রয়োদশ সমুলাস | ৫৪১ 

মার্গ সত্য এবং জীবন বল! ইত্যাদি মস্ত সর্ববপ্রকারে দস্তীর ন্যায় -কধিত হইয়াছে। 

হতরাং এ সকল কথ! কখন সতা হইতে পারে না ॥ ৯৪ ॥ 
৯৫_ আমি তোমাদিগকে সত্য সত্য বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি আমার উপর বিশ্বাস 

করে সে, আমি যে সকল কাধ্য করিয়াছি সেই সকল কাধ্য করিবে এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
কার্যা করিবে ॥ যোঃ পঃ ১৪1 আঃ ১২ ॥ 

সমীক্ষক--এক্ষবে দেখ যে, যে সকল খ্রীপ্রিয়ান ঈশার উপর পুর্ণ বিশ্বাস স্থাপন 
করে তীহারা তীহার ন্যায় ম্বতক জীবিত করা ইত্যাদি কার্ধা কেন করিতে পারে না? 

যণ্দ বিশ্বাস দ্বারা আশ্চর্য্য কার্ধ্য করিতে ন! পার! যায়, তবে ঈশাও আশ্চর্য কার্য করেন 

নাই ইহা নিশ্চিত জানা উচিত 1 কারণ ঈশা স্বয়ংই কহিতেছেন যে তোমরাও আশ্চর্য্য 

কার্য করিবে । এরূপ স্থলে এ সময়ে যখন কোন একজনও খ্ু্টীয়ান তাহা করিগ্ডে 
পারেন না, তখন এমন কাহার বিচার চক্ষু নস্ট হইয়াছে যে, সে 'ঈশা মৃতকের জীবন- 

দানকর্তী” ইহ! বিশ্বাপ করিয়। লইবে ? ৯৫॥ 

ঈশ্বরই অদ্বৈত সত্য । যোঃ পঃ ১৭ । আঃ ৩ ॥ 

সমীক্ষক_-ঈশর যদি এক এবং অদ্বৈত হয়েন, তবে খ্রীগ্টীয়ানদিগের “তিন” বল! 
সর্বথ! মিথ্যা হইল ॥ ৯৬ ॥ তু 

এইরূপ নব্য বাইবেলের ( স্থসমাচার সকলের ) অনেক স্থান বিরুদ্ধ কথায় পুর্ণ 
আছে। 

যোহনের প্রকাশিত বাকা। 

এক্ষণে যোহনের অস্ভুভ কথা শ্রবণ কর 1 

৯৭_-আ'পন আপন মস্তকে স্বর্ণের মুকুট স্থাপিত ছিল। সিংহাসনের অগ্রে সাত 

অগ্নির প্রদীপ জ্বলিতেছিল। উহার ঈশ্বরেব সাত আত্মা । সিংহামনের সম্মুখে কাচের 

সমুদ্র ছিল এবং সিংহাসনের পার্থ, সম্মুখে ও পশ্চাতে নেত্রপুর্ণ চারি প্রাণী ছিল। যোঃ 
প্রঃ পঃ ৪। আঃ 81৫1৬ ॥ 

সমীক্ষক_ এক্ষণে দেখ যে গ্রীষ্টিয়ানদিগের স্বর্গ একটি নগর তুল্য। ইহাদিগের 

ঈশ্বর ও দীপকের ন্যয় অমি । ম্ুবর্ণের মুকুটার্দি অলঙ্কার ধারণ কর। এবং অগ্রে ও 

পশ্চাতে নেত্র হওয়া অসম্ভব কথা । এ সকল কথা কে বিশ্বাস করিতে প্র ? উক্ত 

স্থলে সিংহাদি চারি পশু আছে এরূপ লিখিত হইয়াছে ॥৯৭॥ 

৯৮__আামি সিংহাসানের উপর উপবেষ্টার দক্ষিণ হস্তে এক পুস্তক দেখিলাম ৷ উহার 

স্তর এবং পৃষ্ঠভাগ লিখিত ছিল এবং উহার উপরিভাগ সাত মুদ্রায় অঙ্কিত ছিল। এই 

পুস্তক খুলিবার এবং উচ্তার মুদ্রা ছেদন করিবার যোগা কে মাছে? স্বর্গে, পৃথিবীতে, 

অথবা পৃর্ধনীর নিন্মনেশে এমন কেহ নাই যে এই পুস্তক খুলিতে এবং দেখিতে সমর্থ 
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হয়। এই পুস্তক খুলিবার জঙ্, উহ! পড়িবার জন্য অথব| উহ! দেখিবার জন্য উপযুক্ত 
কোন বাক্তি না পাওয়াতে আমি অনেক বিলাপ করিতে লাগিলাম। যোঃ প্রঃ পঃ 
৫1 আঃ ১1২1৩1৪ ॥ 

সমীক্ষক-_-দেখ, খীতিয়ানদিগের স্বর্গে সিংহাসন সকল এবং মনুষ্যদিগের জাকজমক 

ও মুদ্্রাবন্ধ পুস্তকও আছে। এই পুস্তক উদঘ টন প্রসৃতি কাধ্যের উপযুক্ত কোন ব্যক্তি 
স্বর্গে এবং পৃথ্থিবীতে পাওয়! গেল ন'। যোহনের বিলাপ করিবার পশ্চাৎ কোন প্রাচীন 
কহিয়া দিল ষে ঈশাই উহ! খুলিতে পারে- ইত্যাদির প্রয়োঞ্গন এই যে প্যাহার বিবাহ 
তাহারই গীত।” দেখ ঈশার উপরই কেবল মাহাহ্য আরোপিত কর! হইতেছে । পরল্থু 
এ সকল কথা কেবল কথনমাত্র জানিতে হইবে ॥ ৯৮ ॥ 

৯৯_আমি দৃষ্টিপাত করিলাম এবং দে'খতে পাইলাম যে সিংহাসন এবং চারি 
প্রাণীদিগের মধ্যেও প্রাচীনদিগের মধ্যে নিহতপ্রায় এক মেষশাবক দগ্য়মান ছিল। 
তাহার সাত শৃঙ্গ এবং সাত নেত্র ছিল। উহারা সমস্ত পৃথিবীতে প্রেরিত ঈশ্বরের 
সাত আম্মা ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ৫1 আঃ ৩॥ 

সমীক্ষক-__যোহনের এই স্বপ্লের মনোব্যাপার দেখশ। উক্ত স্বর্গ মধ্যে সমস্ত 

্গুয়ান, চারি পশু এবং ঈশাও রহিয়াছেন এবং আর কেহই নাই। ইহা! অতিশয় 
আশ্চর্য্য কথ! যে এ স্থানে ঈশার ছুই নেত্র ছিল এবং শৃঙ্গের নামমাত্রও ছিল ন| কিন্ত 
্বর্গে যাইবামাত্র তিনি সাত শৃঙ্গ ও সাত নেত্র বিশিষ্ট হইয়! গেলেন !! হায় ! গ্রীঠীয়ান- 
গণ এ কথা কেন বিশ্বাস করিলেন? তাহান্দগের অবপ্য কিঞ্িম্াত্রও বুদ্ধি আছে ॥৯৯। 

১০০_যখন তিনি পুস্তক গ্রহণ করিলেন তখন চারি প্রাণী এবং চতুর্বিবংশতি 

প্রাচীন, মেষের সম্মুখে পতিত হুইল। পবিত্রলোকদিগের প্রাথনাসুচক তাহাদ্দিগের 

প্রত্যেকের হস্তে বীণা এবং সুগন্ধপূর্ণ সুবর্ণপাত্র ছিল। যোঃ প্রঃ পঃ ৫। আঃ ৮॥ 

সমীক্ষক-মাচ্ছ! যখন ঈশ| ম্বর্গে থাকিবেন না তখন এই সকল শোচনীয় ধুপ, 

দীপ, নৈবেদ্য এন: আরতিআাদি পৃজ। কাহার কর। হইবে? এই লকল প্রোটেষ্টাণ 
ধ্রগীয়ানগণ মৃত্তিপুর্ভার গুন করিয়া থাকেন, অগচ ইহ:দিগের স্বর্গ খুত্তিপুজার গৃহ স্বরূপ 

হইয়া রঠিয়াছে ॥ ১০০ ॥ 

১০১-উযখন মেষ একটি মৃদ্রা খুলিলেন তখন মমি দেখিলাম যে উক্ত চারি প্রাণীর 
মধো একটি মেঘগঞ্জনের ন্যায় শব্দ করিয়! কহিল যে মাইস দেখ । উহ! আমি শ্রবণ 

করিলাষ। পরে শামি দর্শন করিলাম। পরে আমি দশন করিলাম যে এক শ্বেত 
জশ্ব কঠিয়াছে ও তাহার উপর নে উপবিষ্ট আছে তাহার হস্তে ধনুক র হয়াছে। তাহাকে 
খুকুট প্রপন্ত হঈল এবং সে জয়বনি করত5ঃ জয় করিবার জন্য নিষ্ত্রান্ত হইল। তিনি 
খন দ্বিশয় মুদ্র। খুলিলেন তখন রক্তনর্ণ দ্বিতীয় অশ্ব নির্গত হইল । তাহাকে পৃথিবা 
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হইতে এক্য অপসারিত করিবার অধিকার দেওয়! হইল । তিনি যখন ততীয় মুক্ত 

খুলিলেন তখন এক কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব দৃষ্ট হইল । যখন তিনি চতুর্থ যুদ্্! খুলিলেন তখন এক 
ধুসর বর্ণ মশ্ব দৃষ্ট হইল। যে তাহার উপর উপবিষ্ট ছিল, তাহার নাম মৃত্যু ইত্যাদি । 
যোঃ প্রঃ পঃ ৬ । আঃ ১২ ৩৪৫৭ ॥ 

সমীক্ষক-_দেখ এ সমস্ত, পুরাণ কলের অপেক্ষাও অধিক মিথ্য। লীলা প্রকাশ 
করিতেছে কি না? আচ্ছা, পুস্তক বন্ধনের মুদ্রার ভিতরে অশ্ব এবং অশ্বারোহী কিরূপে 
অবস্থিত থাকিতে পারে? এ সকল স্বপ্নের প্রলাপ মাত্র । যিনি এই সকলকেও সত্য 
বলিয়া বিশ্বাস করেন, তিনি যতই অবিগ্ভার কথা কহিবেন ততই অত্যল্প মনে করিতে 

হইবে ॥ ১০১ ॥ 

১০২-_উহার] উচ্চৈঃম্বরে কহিতে লাগিল হে সত্য এবং পবিত্র স্বামিন! কত কাল 
পর্যন্ত তুমি ন্যায় (বিচার ) করিবে ন। এবং আমাদিগের শোণিতের জন্য পৃথিবীস্থ 

লোকদিগকে নির্যাতন করিবে না £ তাহার্দিগের প্রতোককে শ্বেত পরিচ্ছদ প্রদত্ত হইল 
এবং উহাদিগকে কথিত হইল এবং উহাদিগকে কথিত হইল যে তোমাদিগের ম্যায় বধ- 

যোগ্য তোমাদগের যে অনুচর দাস সকল ও তোমাদিগের স্বজন সকল আছেন যতদিন 

তাহাদদিগের সময় পূর্ণ না হয় শুতর্দিন যাব অল্পকালের জন্য অপেক্ষা কর। যোঃ প্রঃ 
পঃ ৬। আহঃ ১০1১১। 

সমীক্ষক-_ধাহার! থৃষ্ঠীয়ান হইবেন তীাহারাই শীঘ্র অপেক্ষা স্থানে আবন্ধ হইয়! 

বিচার করাইবার জন্য বিলাপ করিবেন। ধীহারা বেদমার্গ স্বীকার করিবেন, তাহা- 

দ্রিগের বিচার হইতে কিছুমাত্র বিলদ্ঘ হইবে না। গ্রীগ্ীয়ানদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত 
যে এক্ষণে কি ঈশ্বরের আদালত বন্ধ আছে? বিচারের কাধ্য যদি না হইতে থাকে 

তবে অবশ্য ম্যায়াধীশ নিক্ষশ্মা হইয়া বসিয়া আছেন ? এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই 

সঙ্গত উত্তর দিতে পারিবে না। ঈশ্বরকেও প্রলোভিত করা হয় এবং উহাদিগের ঈশ্বরও 

প্রলোভিত হইয়! যান। কারণ ইহাঁদ্বিগের কথন মাত্রেই ইহাদিগের শত্রুর উপর নিধ্যা- 
তন করেন। তিনি নৃশংসম্বভাববিশিষ্ট ; কারণ মৃত্যুর পরও স্ববৈরনির্যাতন করেন। 

তাহার শক্তি কিছুমাত্র নাই এবং বে স্থানে শক্তি নাই সে স্থলের দুঃখের কি পারাবার 

হইতে পারে? ১০২ ॥ 

১০৩-_প্রবল ব্যাতায় প্রকম্পিত উদুম্বর বুক্ষ হইতে যেমন অপ উত্ুম্থবর ফল পতিত 

হয় তত্রপ আকাশের তার! সকল পৃথিবীর উপর পতিত হইল। গোলভাবে বন্ধ পত্র- 

'চ্ছের হ্যায় আকাশও পৃথক্ ইয়া যাইল । যোঃ প্রঃ পঃ ৬। আঃ ১৩1১৪ ॥ 

সমীক্ষক-___ এক্ষণে দেখ যে ভবিষাদ্বক্তা যোহনের বিদ্তা ছিল না বলিয়া নিরর্থক 

কথা সকল প্রয়োগ করিয়াছে । তারা সকল প্রত্যেক এক একটি ভূমগ্ুল। এক 
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উপর কিরূপে পতিত হইতে পারে ? সূর্ধ্যাদির আকর্ষণ উহ্থাদিগকে ইতস্ততঃ গমনাগমন 

করিতে কেন দিবে ? মআাকাশকে কি মাছুরের মত মনে করা হইতেছে । আকাশ সাকার 
পদ্দার্থ নহে, বে ইহাকে জড়াইয়! একত্র কর; যাইতে পারিবে । স্থৃতরাং যোহন আদি 

সকলে আরণ্য মনুধা ছিলেন। তাহার! এ সকল বিষয় কিরূপে জানিবেন? ১০৩ ॥ 

১০৪---অমি উহাদের সংখ্। শুনিয়াছিলাম। ইজরেলের সন্তানদিগের সমস্ত 
বংশের মধ্যে একলক্ষ চতুশ্চত্বারিংশত সহত্রের উপর মুদ্ত্াঙ্ক দেওয়া হইয়াছিল এবং 
য়িহদার বংশ মধ্যে দ্বাদশ সহজ্রের উপর মু্ত্াঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছিল। যোঃ প্রঃ পঃ ৭ ॥ 

আঃ 81৫ ॥ ূ 

সমীক্ষক-_বাইবেলে যে ঈশ্বরের কথা লিখিত অ:ছে, তিনি কি কেবল ইজরেল 
আদি কুলের স্বামী অথব৷ সমস্ত সংসারের স্বামী । প্রথমোক্ত না হইলে উক্ত আরণা- 

'দিগেরই সমভিব্যাহারে কেন থাকিবেন ও কেবল উহাদ্িগেরই বা কেন স্ায়ত! করি- 
বেন এবং অন্তের নাম চিহ্ুও কেন গ্রহণ করিবেন না? স্থতরাং তিনি ঈশ্বর নহেন। 

ইঙ্জরেল বংশীয় মনুষ্যদিগের উপর মুন্রাঙ্কন কর! কেবল লল্লঙ্তার কাধ্য অথবা যোহ- 
নের মিথ্য! কল্পনা মাত্র ॥ ১০৪ ॥ 

১০৫__-এই হেতু উহারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুঝে অবস্থিত রহিয়াছে এবং তাহার 
মন্দিরে দিবারাত্র তাহার দেবা করিতেছে । যোঃ প্রঃ পঃ ৭! আঃ ১৫ ॥ 

সমীক্ষক-_ ইহারা কি মহামৃত্তিপূজক নহে? অথব! ইহাদিগের ঈশ্বর দেহধারা 
মন্ুষ্যের ম্যায় একদেশস্থ নহেন ? তথ্যতীত শ্রীস্টিয়ানদিগের ঈশ্বর রাত্রিকালে নিদ্রাও 

প্রাপ্ত হয়েন না। বদি নিদ্রা যাইতেন তাহা হইলে রাত্রিকালে কিরূপে পুর্জা কর! 
ধাইতে পারে? তন্তিন্ন তাহার নিদ্র। বোধ হয় লুপ্ত হইয়া যায় এবং ঘে দিবারাত্র ভ্বাগ- 
রিত থাকে লে বিক্ষিপূচিত্ত এবং অতি রোগা হইয়। পড়ে ॥ ১০৫ ॥ 

১০৬-_দ্বিতায় দূত আপিয়া বেদার নিকট দণ্ডায়মান হইলে। উহার নিকট স্বর্ণের 
ধৃপ পাত্র ছিল এবং তাহাতে মনেক প'রমাণে ধূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। পবিত্র লোক- 

দিগের প্রার্থনার সহিত দূতের হস্তস্থিত ধুপ পাত্রের ধূম ঈশ্ববের সম্মুখে উদিত হইল । 
দত উক্ত ধৃপ পাত্র গ্রহণ কবিয়৷ উহ ছে বেদার অগ্নি পূর্ণ করিয়া পৃথিবীর উপর প্রক্ষেপ 

করিল। তাহাতে মহাশবদ, গর্জন, বিদুৎ এবং ভূমিকম্প হইল। যোঃ প্রঃ পঃ ৮৪ 
আঃ ৩1৪1৫ & 

সমীক্ষক-__এক্ষণে দেখ যে স্বর্গপর্ধযন্ত বেদী, ধৃপ, দাপ, নৈবেস্ভ এবং ুরীশব হইয়া 
খাকে। বৈরাগীদিগের মন্দির অপেক্ষা এ্টধানদিগের স্বর্গ কি কোন অংশে নান ? 

ভবে কিছু ধূমধাম অধিক হইয়। থাকে এইমাত্র & ১০৬ ॥ 
১০৬- প্রথম দূত তুরীশন্দ করিল এবং কধির মিশ্রিত গিল| ও অগ্নি বৃষ্টি হইল, 
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এবং উহা পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হইল ও পৃথিবীর তৃতীয়াংশ দগ্ধ হইয়া যাইল। যোঃ প্রঃ 
পঃ৮। আঃ৭॥ 

সমীক্ষক- শ্রীপ্রিয়ানদিগের ভবিষ্যদ্বক্তা তোমাকে ধন্য! ঈশ্বর, ঈশ্বরের দূত, 
তুরী শব্দ, এবং প্রলয় ব্যাপার এলকল কেবল বালকের ক্রীড়ামাত্র দৃষ্ট 
হইতেছে ॥ ১০৭ ॥ 

১০৮-_পঞ্চম দূত তুরীশব্দ করিল এবং আমি স্বর্গ হইতে পৃথিবীর উপর এক তারা 

পাতত হইতে দেখিলাম । তাহাকে অতলস্পর্শ কুণগ্রূপ কুপের চাবি দেওয়! হইল । 

সেই অতলম্পর্শ কুগুরূপ কৃপ সে উদঘাটন করিল এবং কূপ হইতে বৃহৎ চুল্লীর ধূমের 
ন্যায় ধূম উদিত হইল । উক্ত ধূন হইতে পৃথিবীর উপর শলভ সকল নির্গত হইল । 

পৃথিবীর বৃশ্চিকের উপর যে অধিকার আছে, উহাদ্িগকেও সেই অধিকার দেওয়া 
হইল এবং তাহাদিগকে বলা হইল ষে, যে সকল মনুষ্যের মন্তকে ঈশ্বরের মুদ্রাঙ্গ নাই 

তাহাদিগকে পাচমাস কালপীড়। দিবে । যোঃ প্রঃ পঃ৯। তাঃ ১1২৩ ৪1৫ ॥ 

সমীক্ষক-__তুরীর শব্দ গুনিবামাত্র তারা সকল উক্ত দূতের উপর এবং উক্ত স্বর্গে 
পতিত হইয়া থাকিবে। এস্থলে কখন পতিত হয় নাই। আচ্ছা এই.কুপ ও এই 
সকল শলত বোধ হয় ঈশ্বর প্রলয়ের জন্য রাখিয়া থাকিবেন। মুদ্রাঙ্ক দেখিলে হয় 

ত রক্ষা পাইত; কারণ মুদ্রাঙ্কযুক্তকে দংশন করা হইবে না। এ সকল নির্বেবাধ 

লোকদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া শ্রীগ্রিয়ান করিবার জন্য তাড়ন] মাত্র, যে তুমি যদি 

্ীীয়ান না হও, তবে তোমাকে শলভে দংশন করিবে । এ সকল কথা বিদ্ভাহীন 
দেশে চলিতে পারে, আধ্যাবর্কে পারে না। ইহা কি প্রলয়ের উপযুক্ত কথ। হইতে 

পারে ০ ১০৮ ॥ 

১০৯-_-অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা বিংশতি কোটা ছিল ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ৯) 

আঃ ১৬ ॥ 

সমীক্ষক-_আচ্ছ! স্বর্গে এত অশ্ব কোথায় থাকিত, কোথায় বিচরণ করিত, কোথায় 

স্থান পাইত এবং কত পুরীষ ত্যাগ করিত ? স্বর্গে তৎকারণ বশত: কতই দুর্গন্ধ হইত ! 

আর নহে। অার্ধগণ অর্থাং আমরা এতাদৃশ স্বর্গের এবস্ভুত ঈশ্বরের এবং এতানুশ 
মতে জলাঞ্রলি দিতেছি । সর্ববশ'ক্তমান্ ঈশ্বরের কৃপাবশতঃ এইরূপ মহা গোলযোগ 

যদি গ্রীগীয়ানদিগের মন্তুক হইতে দূরে গমন করে, তাহা হইলেই উত্তম হয় ॥ ১০৯॥ 
১১০-__ আমি দ্বিতীয় পরাক্রান্ত দূতকে ম্বর্গ হইতে অবতরণ করিতে দেখিলাম তিনি 

মেঘাবৃত ছিলেন এবং তীহার মন্তকে ইন্দ্রধনু ছিল। স্থতরাং মুখ সুধ্যের সায় এবং 
তাহার চরণন্বয় অগ্নিস্তপ্তের সনৃশ ছিল। তিনি তাহার দক্ষিণ চরণ সমুদ্রের উপর এবং 
বাম চরণ পৃথিবীতে রাখয়াছিলেন &॥ যোঃ প্রঃ পঃ ১০। আত ১২৩। 
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সমীক্ষক-__দেখ, এই দূতের কথা পুরাণ সকলের অথব! “ভাট” সকলের কথ! জপে- 
ক্ষাও অধিক ॥ ১১৩ ॥ 

১১১--বংশের তুগ্্য এক শরযগ্টী মামাকে প্রদত্ত হইল এবং বলা হইল বে উঠ, 
ঈশ্বরের মন্দির, বেদী, এবং চাহার উপাপকদদিগের পরিমাণ গ্রহণ কর। ধোঃ প্রঃ 
পঃ১১। আঃ ১॥ 

সমীক্ষক-_পৃথিবীর কথা দূবে থাকুক, খ্রীহীয়ানগণ স্বর্গে মন্দির প্রস্তত করিয়া লইয়া- 
ছেন এবং তাহার পরিমাণ-লওয়া হইতেছে । আচ্ছা, উহাদিগের স্বর্গে যেরূপ উহ।- 

দিগের কথাও তজ্রপ এই কারণে প্রভূ ভোজনের সময় এস্থলে ঈশার শরীরাবয়ব, মাংস 
এবং রুধির কল্পন! করিয়া পান ও ভোজন করুন। শীর্ভাতেও ক্রুশ আদির আকার 
প্রস্তুত করা আদিও এক প্রকার মুর্তি পৃজা ॥ ১১১ ॥ 

১১২ স্বর্গ মধো ঈশ্বরের:মন্দির উদঘাটিত হইল এবং তাহার ভিতর তাহার নিয়ম 

সমূহের “পিন্নুক” ( পেটিকা ) দৃষ্ট হইল। যোঃ প্রঃ পঃ ১১ । আঃ ১৯ ॥ 
সমীক্ষক-_ স্বর্গে যে মন্দির আছে উহা! সকল সময়ে বোধ*হয় বন্ধ থাকে এবং কখন 

কখন উদঘাটিত হইয়া থাকে । পরমেশ্বরের কি কখন কোন মন্দির হইতে পারে? 

বেদোক্ত যে পরমাত্বা সর্বববাপক শাছেন, তীহার কোনরূপ মন্দির হইতে পারে না। 

্রীয়ানেদিগের ঈশ্বর স্বর্গেই থাকুন অথবা পৃথিবীতেই থাকুন ঠিনি আকার বিশিষ্ট 
স্থতরাং এস্থলে যেরূপ ঘণ্টা শব্দ ও শম্ঘ শব্দাদি দ্বার লীল! ছুইয়৷ থাকে খ্রীগ্রীয়ানদ্বিগের 
স্বর্গেও তাতুশ হইয়া থাকে । খ্রীগীয়ানগ্রণ নিয়মের “সিন্দুক” ( পেটিক। ) কখন কখন 
দেখিয়া থাকিবেন | উঠ্ণতে যে কি প্রযোগ্গন সিদ্ধ হয় তাহা! বলিতে পারা যায় না। 

ইহাই সত্য জানিতে হইবে যে এই সকল কথা কেবল মনুষ্যদিগকে প্রলোতিত করিবার 

জন্য হইয়াছে । 

১১৩--এক অতি আশ্চর্য ঘটনা স্বর্গে বৃষ্টি হইল _অর্থাৎ এক স্ত্রী সূরধ্য পরধান 

করিয়া রহুযাছে, চন্দ্র তাহার পদতলে সংস্থিত ছিল এবং তাহার মস্তকে দ্বাদশ তার! 

নির্টদিত মুকুট স্থাপিত ছিল । সেই স্ট্রীগর্ভবতী হইয়। চীকার করিতেছ্ছিল। কারণ 

সে জননক্লেশে পীড়িত হইয়াছিল এবং তাহার প্রসবের পীড়! উপস্থিত হইয়াছিল 

দ্বিতীয় আশ্চর্য ও স্বর্গে দৃষ্ট হইল যে এক বৃহ রক্তবর্ণ অজগরের সাত মস্তক ও দশ 

শৃঙ্গ রহিয়াছে এবং তাহার মন্তক সমূঙ্গের উপর সাত রাজমুকুট সংস্থাপিত আছে । 

সেই অজগর তাগার পুচ্ছের দ্বারা আকাশস্থ সমন্ত চারা সমূক্কের তৃতীয়াংশ মাকর্ধণ 
করতঃ পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ করিল । যোঃ প্রঃ পঃ ১২। আঃ ১২1৩৪ ॥ 

সমীক্ষক সুদীর্ঘ ও হুবিস্তৃত গল্প কথা শ্রবণ কর। স্বর্গেও হতভাগিনী স্ত্রী চীৎকার 

করিতেছে, কেহই উহার বিলাপ শ্রবণ করিতেছে না এবং কেহ তাহার প্রণ্তবিধান 
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করিতে পারিতেছে না । যে অজগর পুচ্ছ বাং সমস্ত তারাগণের তৃতীয়াংশ পৃথিবীর 
উপর নিক্ষেপ কিল, তাহার পুচ্ছ কত বড় ছিল? আচ্ছা, পৃথিবী ক্ষুদ্রতম এবং তারা 
সকল বৃহৎ বৃহ লোক । পৃথিবীর উপর একটিরও স্থান পাইতে পারে না। তবে 
এস্থলে এইরূপ অনুমান করা আবশ্যক যে এই কথা যিনি লিখিয়াছেন, এই তৃতীয়াংশ 
তারা, তাহারই গৃহে পতিত হইয়া থাকিবে এবং ষে অজগরের পুচ্ছ এত বড় ছিল যে 
তাহা দ্বারা সমস্ত তারা সকলের তৃতীয়াংশ জড়াইয়া পৃথিবীর উপর নিক্ষেপ করিয়াছিল 
সেই অজগর ও ঠাহারই গৃহে অবস্থান করিত এইরূপ হইবে ॥১১৩ ॥ 

১১৪-_স্বর্গে যুদ্ধ হইয়াছল। মাইকেল এবং তাহার দূত, অজগর এবং তাহার 
দূতের সহিত যুদ্ধ করিল । যোঃ প্রঃ পঃ ১২। আঃ ৭॥ 

সমীক্ষক__ষে কেহ খ্রীগ্রীয়ানদিগের স্বর্গে যাইবেন তিনিও যুদ্ধ বশতঃ দুঃখ পাইবেন 
এই স্থান হইতে তাদৃশ স্বর্গের আশ। ত্যাগ করিয়। কৃতাঞ্জল হইয়! উদ্দাসীন হইয়া বসিয়। 
থাক। যে স্থানে শাস্তিভঙ্গ এবং উপদ্রব রাহয়াছে, সে স্থান খ্রীষিয়ানদিগের 
যোগ্য ॥১১১॥ 

৯১৫-_এই মহ! অজগরকে নিপতিত করা হইল। এই সেই প্রাচীন (সর্প) যাহাকে 
ডেভিল এবং শয়তান বলা হয় এই সমস্ত সংসারের প্রতারক 1 যোঃ প্রঃ পঃ ১২। আঃ ৯॥ 

সমীক্ষকঃ--যখন শয়হান স্বর্গে ছিল, তখন কি লোকদিগকে প্রতারণা করিত না 2 
উহাকে আজন্ম কেন বন্দীগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা অথবা বিনাশ কর! হইল না ? 
উহাকে পৃথিবীর উপর কেন নিক্ষেপ করা হইল? শয়তান যদি সমস্ত সংসারের প্রতারক 
হয়, তবে শয়তানকে কে প্রতারণা করে ? যদি শযুতান স্বয়ং প্রতার ক হয় তবে ৬.তা- 

রক ব্যতিরেকেও প্রতারণ করিবে। যদি পরমেশ্বর তাহার প্রতারক হয়েন তবে তিনি 

ঈশ্বরই স্থিরীকৃত নহেন। ইহা! বিদ্দিত হওয়া যায় যে খুষ্ীয়ানদ্গের ঈশ্বরও শয়তান 
হইতে ভীত হইয়! থাকিবেন; কারণ ঈশ্বর যদি প্রবল হইতেন, তাহ! হইলে উহার অপ- 

রাধ করিবার সময়ই উহার কেন দগ্ডবিধান করিলেন না ? জগতে শয়তানের যাবতীয় 

রাজ্য আছে, ্রীক্গিয়ানদিগের ঈশ্বরের রাজ্য ত'হার সহত্রাশও নহে। এই হেতু 
খ্রীয়ানদিগের ঈশ্বর উহাকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই বলিয়া বোধ হয়। ইহ! হইতে 
এইরূপ সিদ্ধ হইল যে, এই সময়ে খ্রীগীয়ান রাজ্যাধিকারিগণ যেরূপ দন্থ্য এবং তক্বর- 

দিগরকে অতি শীঘ্র দণ্ড বিধান করেন, খ্ ্রীয়ানদিগের ঈশ্বর তত্রুপও নহেন। এরূপ 

অবস্থায় এতাদৃশ কোন্ নিবু+দ্ধি মনুষ্য আছে যে বৈদিক মত ত্যাগ করিয়া কপোল কল্পিত 

খ্্ীয়ান মত স্বীকার করিবে 2 ॥১১৫। 
১১৬--পৃথিবী এবং সমুদ্রের অধিবাদিগ্ণণ! তোমর। কি হতভাগ্য ! কারণ শয়তান 

তোমাদিগের নিকট অবতরণ করিল। যোঃ প্রঃ পঃ ১২। আঃ ১২ ॥ 



৫৪৮ ঙ সত্যাথ প্রকাশ । 

সমীক্ষক-_ ঈশ্বর কি এস্থলের রক্ষক এবং স্বামী নহেন ? তিনি কি পৃথিবী এবং 
মন্ুধাদি প্রাণীর রক্ষক এবং ম্বামী নহেন। যদি তিনি ভূমির ও রাজা হইতেন তবে 
শয়তানকে কেন বিনাশ করিতে পারিলেন না? ঈশ্বর দেখিতেছেন এবং শ্বয়তান প্রতা- 
রণা করিয়া বেড়াইতেছে তথাপি তিনি উহাকে নিবারণ করিতেছেন না। ইহাতে এই- 
রূপ বিদিত হওয়া! যায় যে, একজন উত্তম ঈশ্বর এবং আর একজন সমর্থ দুবৃত্ত ঈশ্বর 
হইয়া রহিয়াছে ॥১১৬॥ 

১১৭-দ্বিচত্বারিংশ মাসকাল পর্য্যন্ত উহাকে যুদ্ধ করিবার অধিকার প্রদন্ত হইয়াছে। 
ঈশরের বিরুদ্ধগাবে তাহাকে নিন্দা করিবার জন্য, তাহার নামের, তাহার শিবিরের 

এবং ন্বর্গবাসীদিগের নিন্দ৷! করিবার জন্য পেনিঞ্জের মুখ উদঘাটন করিল। পবিত্র 

লোকদিগের সহিহ যুদ্ধ করিবার এবং উহ্াদ্িগকে পরাজিত করিবার অধিকারও 

তাহাকে প্রদত্ত হইল । সমগ্র বংশ, সমগ্র ভাষা এবং সম্ক্ দেশের উপর তাহাকে 

অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ১৩। আঃ ৫1৬1৭ ॥ 

সমীক্ষক-_আচ্ছা, পৃথিবীর লোকদ্দিগকে প্রতারণা করিবার জন্য শয়তানকে এবং 

পশু প্রভৃতিকে প্রেরণ করা! এবং উহাদদিগের সহিত পবিত্র লোকদ্দিগকে যুন্ধ করান 

দন্্যদিগের অধিপতির ন্যায় কার্য কি না? ঈশ্বরের অথব! ঈশ্বরের ভক্রদিগের তঙ্গুপ 

কার্ধা হইতে পারে ন। ॥১১৭॥ 

১১৮-_ আমি দেখিলাম যে সিয়োন পর্র্ধতের উপর মেষ দগ্ডায়মান রহিয়াছে এবং 

তাহার সে এক লক্ষ চতুশ্চহ্বারিংশ সহত্র মনুষ্য রহিয়াছে । উহাদিগের মস্তুকে তাহার 
নাম এবং তাহার পিতার নাম লিখিত ছিল । যোঃ প্রঃ পঃ ১৪ । আঃ ১। 

সমীক্ষক-__এক্ষণে দেখ ঈশার পিত! যে স্থানে খাকিতেন তাহার পুত্রও সেই সিয়োন 
পর্বতে থাকিতেন। পরন্ধ এক লক্ষ চতুশ্চন্বারিংশৎ সহস্র মনুষ্যের কিরূপ গণন। কর! 
হইল? এক লক্ষ চতুশ্চত্বারিংশৎ সহ মনুষ্য স্বর্গবাসী হইল এবং অবশিৰ্ট কোটি 
কোটি খ্ীয়ানদিগের মন্তুকে মুদ্রোপ্গ চিহিত ছিল না। উহার 'কি তবে সকলেই নরকে 
গিয়াছে ? খ্গীয়ানদিগের উচিত যে লিয়োন পর্বতে হাইয়। সে স্থানে ঈশার পিতা 
এবং তাহার সেনা আছে কি না দেখেন। যদি থাকেন তবে এ সকল লিখিত বষয় সতা, 

অন্যথা মিথ্যা । অন্য কোন স্থান হইতে যদি আসিয়া! থাকেন তবে কোথা হইতে আগি- 

লেন? যদ্দি বল যেস্থর্গ হইতে মাপিয়াছেন, তাহা হইলে ইহারা কি পক্ষী থে স্বয়ং 

এবং এভাদৃশ বছুলংখ্যক দেনা উপরে এবং নিন্ে উড়িয়া গমনাগমন কবে? যদি তিনি 
গামনাগমন করেন তাহা হইলে কোন এক জিলার ম্যায়াধীশের সমান হইলেন। তাহ! 

এক, ছুই অথবা তিন হইলে হইতে পারে না। পরম্থু নযুন্পক্ষে এক এক ভূগোলে এক 

এক ঈীখর থক! আবশ্যক । কারণ এক, ছুই অথব! তিন ঈশ্বর অনেক ব্রন্ধাণ্ডের শ্তার 



আয়োদশ সমুল্লাস। গড ৫৪৯ 

(বিচার ) করিতে এবং সর্বত্র এক সময়ে বিচরণ করিচে কখন সমর্থ হইতে পারেন 
না। ১১৮। 

১১৯-- আত্মা কহিতেছেন যে উহ্বারা পরিশ্রম হইতে বিশ্রাম করিবে, কিস্তু উহ!- 
দিগের কার্ধ্য উহাদিগের সঙ্গে থাকিবে । যোঃ প্রঃ পঃ ১৪। আঃ ১৩1 

লমীক্ষক-_দেখ, খ্রীপ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর কহিতেছেন যে উহ্াদিগের কর্ম উহাদিগের 
সঙ্গে থাকিবে অর্থাৎ সকলকে কন্্মানুসারে ফল প্রদত্ত হইবে, কিন্তু ইহারা কহেন যে ঈশা 

পাপ গ্রহণ করিবেন এবং ক্ষমাও করা হইবে৷ এস্বলে বুদ্ধিমান লোকের বিচার করুন যে 
ঈশ্বরের কথা সত্য অথব! গ্রীষ্রিয়ান দগের কথা সত ? এক বিষয়ে উভর কথাই সত্য হইতে 
পারে না। উহার মধ্যে একটি অবশ্য মিথ্য। হইবে । খ্বীষ্টিয়ানদিগের ঈশ্বর মিথ্যাবাদী 

হউন অথব| গ্রীষ্টিয়ানগণ মিথ্যাবাদী হউন আমাদিগের ক্ষতি কি? ১১৯ ॥ 

১২*__ঈশ্বরের কোৌপের মহারসকুণ্চে উহ! নিক্ষিপ্ত হইল । নগরের বহির্ভাগে 

রসকুণ্ডের দলন কর! হইল এবং রসকুগ্ড হইতে রুধির অশরশ্মি পর্যন্ত উঠিয়! শতক্রোশ 

যাবৎ নির্গত হইল ॥ যোঃ প্রঃ পঃ ১৪ 1 আঃ ১৯২০ ॥ 

সমীক্ষক-_এই সকল গল্প পুরাণের গল্প অতিক্রম করিয়াছে কি না ? খুষ্িয়ানদিগের 
ঈশ্বর কোপ করিবার সময় অতিশয় ছু:খিত হইয়া থাকিবেন। তাহার কোপকুণ্ড পূর্ণ 
ছিল, তবে কি তাহার ঝোপকুণ্ড পুর্ণ করিবার উপযুক্ত সামগ্রী জল অথবা! অন্য কোন 

দ্রব পদার্থ? তত্তীত শত ক্রোশ পর্য্যন্ত রুধির প্রবাহিত হওয়! মসম্তাবিত, কারণ রূধির 

বাযুসংষোগে ততুক্ষণাৎ ঘনীভূত হইয়া যায় এবং তাহা হইলে কিরূপে প্রবাহিত হইতে 
পারে? স্ৃতরাং এসকল কথা মিথ্যা হইতেছে ॥ ১২৯ ॥ 

১২১-_ দেখ, স্বর্গমধ্যে সাক্ষীদিগের শিবিরের মন্দির উদ্ঘাটিত হইল । যোঃ প্রঃ 

পঃ ১৫। আঃ ৫।॥ 

সমীক্ষক--্রীগীয়ানদিগ্নের ঈশ্বর যদি সর্ববঞ্জ হইতেন তাহ! হইলে সাক্ষীদিগের 

প্রয়োজন কি? কারণ তিনি শ্বয়ংই সমস্ত জানিতে পারিতেন | এই হেতু সর্বথা এইরূপ 

নিশ্চয় হইঙেছ যে, ইহইাদিগের ঈশ্বর সর্বজ্ঞ নহেন। কারণ তিনি মনুষ্যের ম্যায় 

অল্লঙ্ঞ। তিনি ঈশরত্বেঘ উপযুক্ত কোন্ কাধ্য করিতে পারেন? কোন কাম্যই নহে । 

এই প্রকরণে দূতদিগের বিষয়ে অনেক অসম্ভব কথা লিখিত মাছে। কেহই উহা সত্য 
বলিয় বিশ্বাস করিতে পারে না। আর কতদূর লেখা যাইতে পারে? এই প্রকরণে 

এই সকল কথ! পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে ॥১২১। 
১২২--তাহার কুকন্ম্ন সকল ঈশর ম্মরণ করিলেন। সে হোমীকে যেরূপ প্রদান 

করিয়াছে উহাকে তদ্রপ পূর্ণ করিয়া দাও এবং উহার কণ্মানুসারে উচ্নাকে ছ্িগুণ প্রদান 

কর 1 যোঃ প্রঃ পঃ ১৮ আঃ ৫1৬ ॥ 



৫৫০ ঙ ূ সত্যার্থ প্রকাশ। 

সমীক্ষক-_দেখ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গ্রীষ্ঠীয়ানদিগের ঈশ্বর অন্যায়কারী হইতেছেন। 
যেযেরূপ এবং পরিমাণে কম্ম করিয়াছে তাহাকে তন্রপ এবং সেই পরিমাণে ফল 

দেওয়াকেই স্তায় কহা যায়। তাহার ধিক অথব নান দেওয়া অন্যায়। বহার! 
অন্যায়কারীর উপাসনা করেন তাহার! কেন মন্যায়কারী হইবেন না? ১২২৪ 

১২৩-_মেষের বিবাহ উপস্থিত হইয়াছে এবং তীহার স্ত্রী স্বয়ং বিবাহের জঙ্গ প্রস্তত 

হইয়াছেন । যোঃ প্রঃ পঃ ১৯1 আঃ ৭ ॥ 

সমীক্ষক-_শ্রবণ কর শ্রীটীয়ানদিগের স্বর্গে বিবাহও হইয়া থাকে ! কারণ ঈএর 
সেইপ্তানেই ঈশার বিবাহ দিরাছিলেন। এক্ষণে জিড্তালা কর। কর্তব্য যে তাহার শ্বশুর, 

স্বত্ব এবং শ্ালক কে ছিল ? তাহার কতগুলি সন্তান হইয়াছিল ?2 তদ্বতীত বীর্য্যনাশ 

বশতঃ বল, বুদ্ধি ও পরাক্রমেরও নৃ[নহা হওয়াতে এতকালে ঈশ! সেইম্থানে শরীর 
ত্যাগ করিয়া থাকিবেন। কারণ সংযোগ জন্য পদার্থের অবশ্বই বিয়োগ হইয়া থাকে । 

ধীষ্টিয়ানগণ টরাহার উপর বিশ্বাস করিয়া এ পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়। আছেন এবং আরও কত- 
কাল যাবৎ এরূপ মুগ্ধ থাকিবেন বল! যায় না ॥ ১২৩ 

১২৪--তিনি অঞ্গগরকে গর্থাৎ যাহাকে ডেভিল বা শয়তান বল! হয় সেই প্রাচীন 

সর্পকে ধৃত করিয়া সহঙ্বর্ষ পর্যন্ত বাঁধিয়া রাখিলেন এবং তাহাকে অতলস্পর্শ কুণড 

মধ্যে নিক্ষিপ্ত করতঃ বন্ধ করিয়! উহ! মুদ্রাঙ্কিত করিলেন। তাহাতে যতর্দিন সহত্রবর্ 

পূর্ণ না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত সেআর বিবিধ দেশবাসী লোকদিগকে প্রতারিত করিতে 
পারিবে না । যোঃ প্রঃ পঃ ২০। আঃ ২৩ ॥ 

সমীক্ষক- দেখ, অতকষ্টে শ'তানকে ধুত করা হইল এবং সহতবর্ধ পর্য্যন্ত বদ্ধ 

করা হইল । পুনরায় যথন মুক্ত হইবে তখন কি আবার প্রতারিত করিবে না? এক্প 
ঢবু স্তকে বন্দীগুহেই বাথ! সথব! বিনাশ কর। ব্যতিরেকে কখন মুক্ত রাখা উচত নহে: 
পরভ্ত এইরূপ শয়তান হওয়া কেবল হ্রীগীয়ানদিগের ভ্রম মাত্র । বস্তুতঃ কিছুই নাই. 
কেবল লোকদ্দিগকে ভয় প্রদর্শন কবিয়া! মাপনাদিগের জালে মাবদ্ধ করিবার জন্য এই 
উপায় রচিত হইয়াছে । যেরূপ কোন ধূর্ত কোন এক নিবেরাধ মনুয্যকে কহে যে 

চল তোমাকে দেবত! দর্শন করাইব। পরে তাহাকে কোন নির্জন প্রদেশে লইয়। গিয়া 

এক মনুষ্যকে চতুভূজ প্রস্তত করিয়া! বনের মধ্যে উহাকে দণ্ডায়মান করাইয়া যেরূপ 
কহে যে চক্ষু মুদ্রিত করিয়! থাকিবে এবং যখন আমি বলিব তখন চক্ষু উদ্ঘাটন করিবে 

৪ পুনরায় যখন মুদ্রিত করিতে কহিব তখন মুদ্রিত করিবে, নচে অন্ধ হইয়া যাইবে, 

ইত্যাদি, এই মতাবলম্বীদিগের কথাও তক্রপ। ইহার! বলেন যে, যে ব্যক্তি আমা দ্দিগের 

ধম বিশ্বাস করিবে না সে শয়তান কর্তৃক প্রতারিত হইবে । যখন সে সপ্নুখে আইসে 
স্বখন বলে যে দর্শন কর এবং পরেই শীঘ্র কহে যে চক্ষু মুদ্রিত কপ । পুনরায় যখন 
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বন মধ্যে আবৃত হয় তখন কহে যে চক্ষু উদ্ঘাটন করিয়। দেখ। সে দেখিল যে সকলের 

নারায়ণ দর্শন হইল। ভিন্ন ভিন্ন ধশ্মমহাবলন্বীদিগের এইরূপ লীলা আছে । এই 

হেতু কাহারও ইহাদিগের মায়াতে মুগ্ধ হওয়া উচিত নহে। 
১২৫-__তীহার সম্মুখ হইতে পৃথিবী এবং মাকাশ পলায়ন করিল এবং উহাদদিগের 

স্থান মিলিল না। আমি ক্ষুদ্র এবং মহ সমস্ত ম্বৃতককে ঈশ্বরের সমক্ষে দণ্ডায়মান 

হইতে দেখিলাম। পরে অন্য এক পুস্তক অর্থাৎ দ্বিতীয় জীবনের পুস্তক উদ্ঘাটিত 
কর। হইল এবং পুস্তকের লিখিতানুসারেও ম্বৃতকিগের কম্মানুসারে উহাদিগের বিচার 
কর। হইল । যোঃ পঃ ২০ 1 আঃ ১১১২ ॥ ৃ 

সমীক্ষক--এই কথ! বালকোচিত। আচ্ছা, আকাশ এবং পৃথিবী কিরূপে পলায়ন 
করিতে পারিবে ? কোন্ স্থানে তাহার সিংহাসন অবস্থিত ছিল, ঘে তাহার সন্ুখ হইতে 
উহার! পলায়ন করিল ? ট্রাহার সিংহাসন এবং তিনি কোন্ আধারে অবশ্থিত ছিলেন ? 
স্বুতকগণ যদি পরমেশ্বরের সমক্ষে দণ্ডায়মান ছিল, তবে পরমেশ্বর উপবিষ্ট অথব। 
দণ্ডায়মান অবশ্য ছলেন ! ঈশ্বরের ব্যবহার কি দোকান অথব| আদালতের ন্যায় 

যে, পুস্তক লিখিতানুসারে কার্য হইয়া! থাকে ? তন্ভিন্ন সমস্ত জীবগণের অবস্থার বিষয় 

ঈশর স্বয়ং লিখিয়াহিলেন অথবা তাহার গোমস্ত। লিখিয়াছিল 2 এই এই কথা দ্বোরা 

খ্ষ্ঠীয়ান আদি মতাবলম্বী লোকেরা ননীশ্বরকে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরকে অনীশ্বর করিয়! 
দিয়াছেন ॥১২৫॥ 

১২৬-উহাদ্দিগের মধ্যে একজন আমার নিকট আসিলেন এবং আমাকে কহিলেন 

যে মাইস নামি তোমাকে ছুল্হিনকে অর্থাৎ মেষের স্ত্রীকে দেখাইব। যোঃ প্রঃ পঃ 

২১। আঃ ৯।॥ 

সমীক্ষক-_আচ্ছ!, ঈশ' স্বর্গে হুল্হিনকে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ উত্তম স্ত্রী লাভ করিয়া 
হয়ত আনন্দ ভোগ করিতেন। যেষে পূহীয়ান সে স্থানে গমন করেন তীহাদিগেরও 
হয়ত স্ত্রীলাত হয় এবং সন্তান সন্ভতি হয়। পরে অতিশয় জন্তা বশতঃ রোগোৎপত্তি 

হইয়। তাহার মৃত্য প্রাপ্ত হয়েন এইরূপ হইবে 1 দূর হইতে এইরূপ স্বর্গকে কৃতাপ্রলি 

হইয়। নমস্কার করা শ্রেয়ঃকল্প । ১২৬। 

১২৭-__তিনি উক্ত নল দ্বারা নগরের পরিমাণ লইলেন । উহা! সার্ধ শত ক্রোশ 

ছিল। উহার দীর্ঘ প্রস্থ এবং উচ্চতা একরূপ। তাহার প্রাচীরের মনুষ্যের অর্থাৎ 

দূতের হস্তানুসারে পরিমাণ লইলেন। উহা! একশত চহুশ্চন্বারিংশৎ হস্ত পরিমিত ছিল । 

উক্ত প্রাচীরের সন্ধি সুর্যকান্ত নিষ্মি 5 এবং উক্ত নগর নিন্মল কাগের তুলা নিশ্মল সুবর্ণ- 

রচিত ছিল। নগরের প্রাচীরের ভিত্তি নানাবিধ বহুুল। প্রস্তরে সজ্জিত ছিল। প্রথম 

ভিত্তি সূর্্যকান্তের, দ্বিতীয় নীলমণির, ভূতীয় প্রবালের এবং চতুর্থ মরকতের দ্বার! 
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নির্ষিত, পঞ্চম গোমেদক, ষষ্ঠ মাণিক্য, সপ্তম পীতমণি, অষ্টম পোরাজ ( মণি বিশেষ ) 
নবম পুখরাজ, দশম লহসনিয়ে (কৃষ্ণবর্ণ মণি) একাদশ ধৃমকান্ত এবং দ্বাদশ মর্টিহ 
( মণি বিশেষ ) রচিত ছিল। দ্বাদশবিধ মুক্তারচিত দ্বাদশ তোরণ ছিল। এক এক 
প্রকার মুক্ত! নির্িত স্বচ্ছ কাচের হ্যায় নিশ্মল স্বর্ণ নিশ্ধিত নগরের মাগ ছিলি? 
যোঃ প্রঃ পঃ২১। আঃ ১৬।%শ।১৮,৯।২৩।২১। 

সমীক্ষক-ধ্ ীয়ানদিগের স্বর্গ বর্ণন শ্রবণ কর! যদি খ্রীঁই্গনগণ মরিতে থাকে 
এবং ( সেই স্থানে ) জন্মগ্রহণ করিতে থাকে তবে তাদৃশ বৃহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট নগরে 
কিরূপে সকলের স্থান হইবে ? কারণ সেই নগরে মনুষ্যের আগম থাকে কিন্ত্রী তাহা 
হইতে নিগগভ হয় না। উক্ত নগর বহুমূল্য রত্বনিশ্মি ত এবং সমস্তই সুবর্ণ রচিত ইত্যাদি 
লেখ! কেবল নির্বোধ লোকদিগকে প্রলোভিত করিয়া! আবদ্ধ ও যুদ্ধ করিবার জন্য লীল 
মাত্র। মাচ্ছা, উক্ত নগরের দীর্ঘ ও প্রস্থ যে্ূপ লিখিত হইয়াছে তাহা সম্ভব হইতে 
পারে, কিনব সাদ্ধ সপ্পুশঞ ক্রোশ উচ্চত। কিরূপ হইতে পারে? এ সমস্ত সর্ববথ। অলীক 
কপোলকল্পনার বাক্য মাত্র। এভ্রাদৃশ বৃহৎ মুক্ত/ কোথ! হইতে অ।সিল ? বোধ হয় 
এইরূপ লেখকের গৃহস্থিত কলসের মধ্য হইতে আপিয়াছে ! এই সকল গল্প পুরা- 
ণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে । ১২৭। 

১২৮- কোনরূপ অপবিত্র বস্ত, ঘৃণিতকাধ)কারী এবং মিথ্যাচারী কোন মতে উহাতে 
প্রবেশ করিবে না যোঃ প্রঃ পঃ ২১! আঃ ২৭। 

সমাক্ষক-_-যদি এইরূপ হয় তবে খু ই্য়ানগণ কেন বলেন যে পাপী লোক খৃষ্টান 
হইলেই উচ্বাঠে যাইতে পারে ? এ কথা সত্য নহে । বদি তাহ। হয় তবে স্বপগ্রের মিথ্য। 

কথা কথয়িত। যোহন কখন-স্বগে প্রবেশ করিতে পারেন নাই এইরূপ হইবে। 

ইঈশাও স্বগেষান নাই এইরূপ.হইবে, কারণ যখন পাপী এককই স্বগে যাইতে পারে না 
তখন অনেক পাপীর পাপতার মুক্ত হইয়া! কিরূপে তিনি স্বর্গবাসী হইতে পারেন ? 
॥ ১২৮ ॥ র ৃ 

১১৯_-মার কোনরূপ অভিশাপ হইবে ন।। সেই স্থানে ঈশা এবং মেষের নি হাসন 

হইবে এবং তাহাদিগ্রের দাস ও দালী সেবা করিবে । উহার! তাহার মুখ দর্শন করিবে 
এবং তাহার নাম উহাদিগের মন্তকের উপর থাকিবে । সেস্থানে রাত্রি হইবে না এবং 

তাহাদিগের দীপের অথবা সূর্য্যের জ্যোতির প্রয়োজন হইবে না । কারণ পরমেশ্বর 

উষ্ভাদিগকে জ্যোতিঃ দিবেন এবং উহার! সর্ববদ| রাঙ্জত্ব করিবে। যোঃ পঃ ২২ আঃ ৩181৫॥ 

সমীক্ষক-__খূ  ই্য়ানদিগের স্বাস দর্শন কর! ঈশ্বর এবং ঈশ! কি সর্ধব্দাই 

লিংহাসনের উপর উপবিষ্ট থারিবেন ? তাহার দাল কি তাহার সমক্ষে সর্ববদ। মুখ দশন 

করিবে? এক্ষণে গ্িজ্তাসা করা যাইতেছে বল দেখি, তোমাদিগের ঈশ্বরের মুখ কি 



আয়োদশ সমুল্লাস। ঙ ৫৫৩ 

ইয়ুরোপবাসীদিগের মত গৌরবর্ণ, অথবা আফ্রিকাবাসীদিগের মত কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা অন্য 

দেশবাসীদিগের মুখের সদৃশ ? তোমাদিগের এ ন্বর্গও এক প্রকার বন্ধন। কারণ সে 
স্থলে উচ্চ এবং নীচ আছে এবং যখন সেই এক নগরে অবশ্খই থাকিতে হইবে তখন 

কেনই বা ছুঃখ হইবে না? সুখবিশিষ্ট ঈশ্বর কখন সব্র্বজ্ঞ ও সর্বেবশ্বর হইতে পারেন না। 
১৩০- আমি দর্শন করিয়া শী আদিতেছি এবং পুরস্কার আমার সহিত রহিয়াছে । 

যাহার হেরূপ কার্ধ) শ্থিরীকৃত হইবে তাহাকে তদনুসারে ফল প্রদত্ত হইবে। যোঃ প্রঃ 

পি ২২। আঃ ১২ ॥ 

সমীক্ষক- যদি কম্মানুসারে ফলপ্রাপ্ত হওয়। সত্য হয়, তবে পাপের কুন ক্ষম। হয় 

না এবং যদি ক্ষমা হয় তবে “স্থসমাচারের” কথা মিথ্যা হইল! যদ্দি কেহ কহেন যে ক্ষম! 

করিবার কথাও “স্থসম'চার” লিখিত আছে, তাছার পুর্ববাপর বিরুদ্ধ অর্থাৎ “হলফ. 
দরোগী” (প্রতিজ্ঞ স্থলন কর! হইল এবং মিথা। হইল |) এক্প বিশ্বাস পরিত্যাগ কর। 

আর কতদুর লিখিত হইবে ? ই'হাদিগের বাইবেলে লক্ষ লক্ষ কথা খগ্ডনীয় আছে এস্থলে 

হীীয়ানদিগের বাইবেল পুস্তকের অল্লমাত্র! প্রদশিত হইল । ইহা! হইতেই অনেক লোক 
অনেক বুঝিয়। লইবেন। অল্প কথা ভিন্ন অবশিষ্ট সমস্ত কথার সহিত সত্য ও শুদ্ধ 
থাকেন ।:£বাইবেল পুস্তকও তত্রপ শুদ্ধ ও সত্য হইতে পারে না। পরম্তু তাশ সত্য 
কেবল বেদে সংগৃহীত হইয়া্থাকে ॥ ১৩০ ॥ 

ইতি শ্রীমন্দয়ানন্দ সরম্থতী স্বামি নির্শিতে 
সত্যার্থ প্রকাশে স্মভাষা বিভৃষিতে 

বৃষ্টিয়ান মত বিষয়ে ত্রয়োদশ 
সমূল্লাসঃ সম্পুর্ণ) ॥ ১৩ ॥ 

গও 



ধাঁ ডি 

1 

এই চতুর্দশ সমুল্লাসে যে মুদলমানদিগের মত বিষয় লিখিত হইগাছে তাহা কেবল 
কোরান লক্ষ্য কুরিয়া লিখিত হইয়াছে, অন্ত গ্রন্থের মতানুসারে লিখিত হয় নাই । 
কারণ মুদলমানগণ কোরাণের উপরই পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন। যস্তপি সম্প্রদায় 
বিশেষ ভুক্ত হওয়া বশতঃ কে'ন শব ও অর্থ আদি বিষয়ে বিরুদ্ধ বচন আছে তথাপি 
কোরাণের উপর সকলেরই এঁকমত্য আছে। এই কোরাণ আরবী ভাষায় লিখিত। 
মৌলবীগণ উহার উপর উদ্দ,তে অর্থ লিখিয়াছেন। দেই অর্থ দেবনাগরী অক্ষরে এবং 
আ্ধ্যভাষান্তরে লিবিয়া পশ্চাৎ আরবী ভাষায় শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্দগের কর্তৃক শুদ্ধ করাইয়া 
লিখিত হইয়াছে। বযদ্দি কেহ কহেশ যে উক্ত অর্থ প্রকৃত নহে তাহা হইলে মৌলবা 
অহাশয়দিগের অনুবাদ প্রথম খণ্ডন করিয়া পশ্চা তাহার এ বিষয়ে লেখা উচিত। 
কারণ কেবল মনুষ্যদিগের উন্নতি এবং সত্যাস হয নির্ণয়ের জন্যই এইরূপ লেখা হইয়াছে 
এবং ইহা হইতে সমস্ত মত বিষয়ে অল্প অল্প জ্ঞান হইবে, তাহা হইতে মনুষ্যদিগের 
পরস্পর বিচার করিবার সময় লাভ হইবে ও একে অপরের দোষাংশ খণ্ডন করতঃ 
গুণাংশ গ্রহণ করিবেন । অন্য কোন মতের উপর অথবা এই মতের উপর মিথ্য। দোষা- 
রোপ মথব! গুণারোপ করিবার প্রয়োজন নাই। যাহ! উৎকৃষ্ট, তাহাই উৎকৃষ্ট, এবং 
যাহা নিকৃষ্ট তাহাই নিকৃষ্ট বলিয়া বিদিত আছে । কাহারও উপর মিথ্যা আরোপ 
করিবে না অথবা সত্য গোপন করিবে না এবং সত্যাতা প্রকাশিত করিবার পরও 
যাহার যেরূপ ইচ্ছা হইবে অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করুন বা না৷ করুন তাহার ইচ্ছানুসারে 
কাধ্য করিলেও কোনরূপ বলপ্রকাশ কর! হইবে না। সজ্জনদিগের রাতি এইরূপ যে 
তাহার আপনার অথবা পরের দোষকে দোষ এবং গুণকে গুণ বলিয়া গুণগ্রহণ ও 

দোষ শ্াগ করেন এবং ভ্রমান্ধদিগের দুরাগ্রহ বিশিক্ট ভ্রমের স্বাস করেন । কারণ 
পক্ষপাত হইতে জগতের কতদূর অনর্থ হইয়াছে এবং হইতেছে ? ইহাই সত্য যে এই 
অনিশ্চিত এবং ক্ষণভঙ্গুর জীবনে পরের অনিষ্ট করতঃ ন্বয়ং লাভ রহিত হওয়। এবং 
অপরকে লাভ রহিত রাখা মনুষ্যত্বের বহিভূত। ইহাতে যদ্দি কিছু বিরুদ্ধ কথ! লিখিত 
হইয়া থাকে তাহা সজ্জনগণ কর্তৃক বিদিত করিয়া দিবার পশ্চাত যেরূপ উচিত বোধ 
হইপে তন্রপ বিশ্বাস করা যাইবে । ভ্রম, দুরাগ্রহ, ঈধ্যা, ঘেষ, বাদ প্রতিবাদ 
“বিরোধ ঘটাইবার আশি প্রাধে অথবা ইহ! বাড়াইবার জন্য লিখিত হয নাই। কাৎণ 
একজন অপরের অনিষ্ট চেস্টা হইতে বিবত থাকিঘা পরম্পরে লাভাম্বত হযেন ভাই 
আমাদিগের মুপ্য উদ্দেশ এই চতুর্দশ সমুল্লাসে মুসলমানদিগের মত বিষয় সকল সজ্জন 
সমক্ষে নিবেদন কর! যাইতেছে । আপনারা ইট্ট গ্রহণ ও যাহ। ইষ্ট নহে তাহা! পরি হ্যা 
করিবেন । 

অলমতিবিস্তরেণ বুদ্ধিমদ্ধধ্োষু 

ইত্/নুভূমিক! | 



অথ চতুর্দশ সমুল্লাসারভ্তঃ | 
অথ যবনমতবিষয়ং সমীক্ষিষ্যামহে | 

ইচ।র অগ্রে মুসলমানদিগের মতবিষয় লিখিত হইবে ॥ 

১-আরস্তের সহিত আল্লার নাম গ্রহণীয়। তিনি ক্ষমাকর্তী এবং দয়'ল : মঞ্জিল 

১। সিপারা ১। সুরত ১ ॥ 

সমীক্ষক--মুলমানের! কহেন যে কোরাণ ঈশ্বরকথিত। পরস্ত এই বচন হইতে 
বিদিত হইতেছে যে ইহার অন্য কোন রচয়িতা আছে । কারণ পরমেশ্বরের রচিত 

হইলে “আরস্তের সহিত ঈশ্বরের নাম” এবূপ কথিত হইত না; পরম্থ “মনুষ্যদিগের 

উপদ্দেশ আরস্তের নিমিক্ত,” এরূপ কথিত হইত । তোমর1 এরূপ কহিবে যে যদি মনুষ্য- 

দিগকে ইহা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এরূপ হয়, তাহ! হইলেও সঙ্গত হয় না। কারণ তাহ। 

হইলে ঈশ্বরের নামে পাপের আরম্ত হইয়া তাহার নামও দূষিত হইয়া যাইবে । যদি 
তিনি ক্ষমাকর্ত। এবং দয়ালু হয়েন তাহা হইলে তিনি আপনার স্থগ্রিমধ্যে মনুষ্যদিগের 
স্থখার্থ অন্য প্রাণীদিগকে বিনাশ করতঃ দারুণ পাড়! দিয়! ব্যাপাদন করাইয়া মাংসভোজ- 

নের আজ্ঞ। কেন দিলেন ? এই সকল প্রাণী কি নিরপরাধী এবং পরমেশ্বরের স্থ নহে £ 

পরমেশ্বর়ের নামে উত্তম কার্যের আরম্ত হয়, অসৎ ক'য্যের নহে” এইরূপ কথনও 

আবশ্যক ছিল। পরম্থ্ব ইহাঠে গোলমাল রহিয়াছে । চৌধ্য, লাম্পট্য এবং মিথা।- 

ভাষণাদি অধশ্মেরও আরম্ভ কি পরমেশ্বরের নাম লইয়। করিতে হইবে 2 ইহার দর্শনাবধি 

কষাই মাদ্দি মুসলমানগণ গো প্রভৃতির গলচ্ছেদ করিবার সময়েও “বিসমিল্লাহ” এই 
বচন পাঠ করে। ইহাই পূর্বেবাক্ত বচনের অর্থ মনে করিয়া মুসলমানেরা অসৎ 

কার্যোরও মারন্ত পরমেশ্বরের নামে করিয়া থাকে । উক্ত পশুদিগের উপর দয়া রহিল 
না বলিয়া মুনলমানদিগের ঈশ্বর দয়ালুও হইতে পারেন না। মুসলমান লোক যদি 

এবচনের অর্থ জানেন ন! এরূপ হয়, তবে এ বচন প্রকটিত হওয়া ব্যর্থ । যদি তাহার 

ইহার অন্যরূপ অর্থ করেন এরূপ হয়, তবে উহার শুদ্ধ অর্থ কি?॥ ১ ॥ 

২স-পরমেশ্বরের জন্য সকল প্রকার স্তুতি হইয়া থাকে । তিনি পপরবরদিগার” 

অর্থাৎ লমগ্র সংসারের পালন কর্তা ক্ষমাকর্তা এবং দয়ালু । মঃ১। সিঃ১। সুরহুলু 

কফতেহছা। আয়ত ১।২॥ 

সমীঃ-যদি কোরাণের ঈশ্বর সংসারের শাসনকর্তা এবং সর্বেবোপরি ক্ষমাকর্তা ও 

দয়ালু হইতেন, তাহ! হইলে অন্য মতাবলম্বী মনুষ্যদিগকে এব: পশুদিগকে মুসলমান- 



€৫৫৬ | সত্যার্থ প্রকাশ । 

দিগের হন্ডে বিনাণ করিবার আজ্ঞ। দিতেন না। যদি তান ক্ষমাকর্ত। হয়েন, তবে 

কি তিনি পাপীদিগকে ও ক্ষম! করিবেন? যদ্ধ তাহ! হর তবে “কাফিরদিগকে ( অথাৎ 

ধাহারা কোরাণ এবং ভবিষ্দ্বক্তাকে বিশ্বাস করেন ন| ) তাহাদিগকে বিনাশ কর” 
এরূপ কেন কথিত হইবে ? এই হেতু কোরাণ ঈশ্বরকৃত বলিয়৷ বোধ হর না॥ 

৩-__বিচারদিবসের অধিপতি ! তোমাকেই আমর! ভক্তি করি, এবং তোনারই 
সহায়তা প্রার্থন৷ করি। আমাদিগকে সরল মার্গ প্রবর্শন কর। মঃ১। সিঃ ১1 সুঃ ১। 
আঃ ৩॥ 

সমীঃ_ ঈশ্বর কি নিত্য ন্যায় অনুষ্ঠান করেন না? তিনিকি কেবল একদিন মাত্র 
স্যায়াচরণ করেন ? ইহাতে তিনি অন্ধ বলির়। বিদিত হইবেন। তীহাকে ভক্তি কর! 
এবং তাহার সহায়তা প্রার্থনা কর! অবশ্য উচিত, কিন্তু তাহ। বলিয়। কি অণং কার্ষ্যেও 

সহায়তা প্রাথন৷ করিতে হইবে? শুন্ধমার্গ কি কেবল মুপলমানদিগেরই অধব! অন্যের ও 
আছে ? যুললমানগণ কেন শুব্ধমার্গ গ্রহণ করেন ন।? ইহার। অবপ্ত অনংকার্ষেরর 

জন্য সরল মার্গ চাহেন না। যদি সত) (সংস্কার) সকলের পক্ষেই এককপ হয়, তবে 

মুসলমানদিগের কিছু বিশেষ রহিল ন। এবং যদ অশঃরর সত্য (সংকাব্য)বিখাস ন। 

কর! হয় তবে পক্ষপাতী হইতে হইবে ॥৩॥ 

৪-_যাহাদিগের উপর তুমি কৃপা! করয়াছ তাহাদিগের মার্গ আমাদিগকে প্রদর্শন 
কর। যাহাদিগের উপর তুমি “গঞক্তব” অর্বং অত্যন্ত ক্রোধণৃষ্টি কর এবং যাহার! 
সংপথ ভ্রষ্ট তাহাদিগের মার্গ আমাদিগকে টার করও না। ম:১। পিঃ১। সুঃ১। 

আঃ ৬৭ ॥ 

সমীঃ__মুসলমানগণ যখন পুর্ধব জন্ম এবং পূর্ব্কৃত পাপ পুণ্য বিখাল করেন ন! 
তখন ঈশ্বর কাহারও উপর নিয়ামত অর্থাৎ কপ্তুল ব। দরগা করিলে এবং কাহারও উপর 

দয়। না করিলে তিনি পক্ষপাতী হইয়। প়বেন। কারণ পাপ ও পুণ্য বাতিরেকে হৃখ 
অথব। দুঃখ হওয়। কেবল অগ্ঠায়ের কাধ। এবং বিন! কারণে কাহারও উপর দয়। এবং 

কাহারও উপর ক্রোধদৃষ্টি করাও স্বভাবের বহছত। তিনি দয়। অধব। ক্রোধ করতে 
পারেন না এবং যখন লোকের পূর্ববণঞ্চিত পাপ অধনু। পুণ্য নাই তখন কাহারও উপর 

দয়। এবং কাহারও উপর ক্রোধ কর। হইতে পারে না। এই “সুহ্রতে4” (সুত্রের ) 
টিপ্লনীতে লিখিত আছে যে “মহ্বান্ুভব পরমেশ্বর, সর্বদা এইরূপ কহিবে বলিয়। 

মনুষ্যের মুখ দ্বার। এই সূত্র উচ্চারিত করাইয়াছিলেন”। যদি তাহ! হর, তবে ঈশ্বরই 
“অলিফ, বে,” আদি মক্ষর ও অধ্যাপন করররা থাকিবেন? য্দ বল যে অক্ষরজ্ঞান 

ব্যতিরেকে কিন্ধূপে এই সূন্ন পড়ি:5 পারবে, তবে কি ক হইচই কেবল উন্চারিত 
ও কথিত হইরাছে ? যদি তপ্জপ হয় তবে এক্প হইতে পারে বেসবস্ত কোরাণই ক 



চতুর্দাশ সমুললাস। ৫৫৭ 

দ্বারাই পঠিত হইয়াছে । ইহা হইতে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে যে পুস্তকে পক্ষপাতের 
কথ! প্রাপ্ হওয়! যাইবে তাহা ঈশ্বরকৃত পুস্তক হইতে পারেনা । কোরাণ আরবি 
ভাষায় লিখিত হওয়াতে আরবদেশীয়দিগের পক্ষে উহ! পাঠ কর! যেরূপ স্থগম অন্যভাষ। 
প্রযোক্তাদিগের পক্ষে উহা পাঠ কর! তক্রপ কঠিন হইয়া থাকে । শ্ুতরাং তাহা 
হইতে ঈশ্বরের পক্ষপাত আদিতেছে। যেরূপ পরমেশ্বরের সৃষ্টিস্থ সমগ্র দেশবাসী 
মনুষ্যদিগের উপর ন্যায়দৃষ্টি করতঃ সমস্ত দেশীয় ভাষা! হইতে বিভিন্ন এবং সমস্ত দেশ- 
বাসাঁদগের একরূপ পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়নীয় সংস্কৃত ভাষায় বেদ সকলের প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং করিতেছেন তন্রপ হইলে আর এই দোষ আইসে না ॥ ৪। 

৫--এই পুস্তকে কোনরূপ দন্দেহ নাই। ইহা ধান্মিক লোকদ্দিগকে মার্গ প্রদ- 
শনি করে। তাহার! বিশ্বাস করেন, পরোক্ষে নমাজ (প্রার্থনাস্তোত্র ) পাঠ করেন এবং 
যেবস্ত আমি তাহাদিগকে দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করেন । তাহারা উক্ত 
পুস্তকের উপর বিশ্বাসকরেন ও রাখেন । তোমার নিকট তোমার পুর্বে যে ধর্ধাবিশ্বাস 
প্রচারিত কর! হইয়াছে তাহার! তাহার উপর বিশ্বাস রাখেন এবং শেষ দিনের বিচাবের 
উপর শ্রদ্ধা করেন। তীহারাই আপনাদিগের অধিপতির শিক্ষার উপর নির্ভর করেন 
এবং তাহারাই মুক্তি পাইবেন । যাহার! অবিশ্বাসী তাহাদিগের প্রতি তোমার তিরস্কার 
করা মথবা না করা নিশ্চয়ই তুলা । তাহার! বিশ্বাস করিবে না । পরমেশ্বর তাহা- 
দিগের হৃদয় এবং কর্ণ মুদ্রাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদ্িগের চক্ষুর উপর আবরণ 

আছে । তাহাদ্দিগের ভয়ানক দণ্ড হইবে । মং ১। সিং ১। স্তরঃ ২1 আঃ ১২।৩। 81৫1৩ ॥ 

সমীঃ-_-আপনার মুখে আপনার সন্তানের প্রশংসা! কর! কি ঈশ্বরের দন্তের কার্য নহে? 
লোকে ষদি ( পরহেজগার ) মার্থাৎ ধাশ্নিক হয়েন, তবে সাহার! স্বভাবতই সত্যমার্গে 

থাকেন এবং যাহারা অসতামার্গে আছে তাহাদিগকে যদি কোরণের মার্গ প্রদর্শন করিতে 

পারে, না, তবে উহার প্রয়োজন কি রহিল ? পাঁপ, পুণ্য অথবা! পুরুতার্থ বাতিরেকেও কি 
ঈশ্বর আপনারই ধন'গার হইতে বায় করিতে দেন ? যদ্দি দেন, তবে সকলকে কেন দেন 

না? এবং মুসলমানগণ কেন পরি শ্রম করেন । যদি বাইবেলের *ন্থুসমাচার” আদির উপর 
বিশ্বাস কর! উচিত হয় তবে মুসলমানেরা কোরাণের উপর যেরূপ শ্রদ্ধা করেন তন্রপ 

“স্থমমাচার' আদির উপর কেন বিশ্বাস করেন না? যদি উহা ও বিশ্বাসের যোগ্য হয় 

তবে কোরাণ * হইবার প্রয়োজন কি 2 যদি বল যে কোরাণে অধিক কথা আছে, তাহা 
হইলে বলিতে হইবে যে পরমেশ্বর প্রথম পুস্তক লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। যদি ন। 

ভুলিয়া থাকেন, ভবে কোরাণ রচন! বার্থ হইল । নমামরা দেখিতে পাই যে বাইবেলের 
্্পস প ৫ শি সি শী শপ ০ ০ লে পপ াারসপার। না সপ ০ 

* বন্ততঃ এই পদেকুরসান। পর্ণ ভানায় লোকে কোর।ণই বলিয়া থাকে । “সই হেতু এইরূপ 

লিখিত হুইয়ছে। 



৫৫৮ সত্যার্থ প্রকাশ। 

এবং কোরাণের কোন কোন বিষয়ের কোন কোন স্থলে এঁক্য নাই, অন্যথ। সকল প্থলেই 
এঁক্য আছে। বেদের স্যার একই পুস্তক কেন রচিত হইল ন।? কেবল শেষ দিনের 
বিচারের উপরই কি কি বিশ্বাস রাখিতে হইবে, অন্তের উপরে নহে? ॥৩॥ খ্রীষ্টিয়ান 
এবং মুসলমানই কি কেবল ঈশ্বরের শিক্ষার উপর নির্ভর করেন এবং ইহাদ্িগের মধ্যে 
কি কেহই পাপী নাই? গ্রীপ্টিয়ান ত্রবং মুসলমান ধাশ্রিক হইলেও কি মুক্তি পাইবেন 
এবং অন্তে ধাশ্মিক হইলেও পাইবেন না? ইহ! কি অতিশয় অন্যায় এবং অন্ধের ন্যায় 

কথা নহে? ৪ ॥ যে সকল যুনলমানী মত মানে না তাহাদিগকে “কাফির” অবিশ্বাসী 
কহা কি এক পক্ষের কথা শুনিয়া বিচার কর! ( এক তরফা ডিক্রী ) নহে? ॥৫॥ যখন 
পরমেশ্বরই উহ্বাদিগের অস্ভঃকরণে :এবং কর্ণে মৃদ্রাঙ্ক দিয়াছেন এবং সেই জন্য তাহার! 
পাপ করিতেছে এরূপ হয় তখন উহাদ্দিগের কিছুমাত্র দোষ নাই, পরস্ক উহা! পরমেশ্ব 

রেরই দোষ। এরূপ হইলে উহাদিগের পাপ ও পুণ্য অথবা স্থখ ও ছুঃখ হইতে পারে 
নাঁ। তবে কেন উহাদিগের দণ্ড অথবা পুরস্কার করা হয়? কারণ উহারা ব্বতন্ত্রভাবে 

: পাপ অখবা পুণ্য করে নাই ॥৬। ৫॥ 

৩-উহাদিগের হৃদয়ে রোগ আছে। পরমেশ্বর উহাদিগের রোগ বৃদ্ধি করিয়া 

দিয়াছেন। মঃ১। সিঃ১। সূঃ ২। আঃ ৯। 

সমী +--আচ্ছা, বিন! অপরাধে কি পরমেশ্বর উহাদিগের রোগ বৃদ্ধি করিলেন: 

াহার দয়া হইল না? উক্ত হতভাগ্যদিগের অতিশয় ছুঃখ হইয় থাকিবে । ইহা কি শয়- 

তানের অপেক্ষাও অধিক শয়তানত্বের কাধ্য নহে 2 কাহারও মনে দুদ্রাহ্ন দেওয়া পবা 

কাহারও রোগ বুদ্ধি করা পরমেশ্বরের কাধ্য হইতে পারে না। কারণ রোগ 

বুদ্ধি আপনার পাপ হইতেই হইয়। গাকে ॥ ৬ ॥ 

৭__যিনি তোমাদিগের জগ্য পৃথিবীকপ শয্যা এবং আকাশ্রূপ ছাদ (আবরণ) রচন 

করিয়াছেন । মঃ১।সিঃ১। সঃ ২। আঃ ২১। 

সমী :__শাচ্ছা, আকাশ কি কাহারও আবরণ হইতে পাঁরে ? ইহা অবিদ্ভার কথা । 
আকাশকে ছাদের (আবরণের ) তুলা মনে করা হাম্তজনক কথা । যদি কোন প্রকার 

পৃথিবীকে আকাশ মনে করা হয়, হবে সে স্বকপোলকল্পন। মাত্র ॥ ৭ ॥ 
৮-্মামি আপনার ভবিষ্যদ্বক্তাকে যে বিষয় অনতারিত করিয় দিয়াছি, তাহাতে 

বদি তুমি সন্দেহ কর তাহা! হইলে কে'ন এক অধ্যায় (প্রবন্ধ ) আনয়ন কর এবং যদি 

তুম সত্যবাদী হও তবে পরমেখর বানীঠ আপনার সাক্ষা্দিগকে আহবান কর। যর্দ 

ত্বমি আর কখন তত্রপ না কর, তবে যে অগ্নর ইন্ধন মনুষ্য সেই অগ্নি হইতে ভীত 

হুইও না এবং অবিশ্বাসীদিগের জন্য প্রস্তর প্রন্ত আছে। মঃ১। সিঃ১। সুঃ হ। 

আঃ ২২ ২৩। 



চতুর্দাশ সমুল্লাস। ৫৫৯ 

সমী £_ আচ্ছা, উহার সদৃশ প্রবন্ধ (অধ্যায়) আর রচিত হইতে পারে ন! ইহা কি 

কোন কোথার মধ্যে কথা? আকবর বাদশাহর সময়ে মৌলবী ফেন্গী লুকৃতা৷ (বিন্দু) 
ব্যতিরেকেও কি কোরাণ প্রস্তৃত করেন নাই? উহ! কিরূপ নায়কীয় অনি? এই অগ্নি 
হইতে কি ভয় পাইতে হইবে ন1? যাহা কিছু উহাতে পতিত হয় তত সমন্তই উহার 

(ইন্ধন) যেরূপ কোরাণে লিখিত আছে যে অবিশ্বাসীদিগের জন্য প্রস্তর প্রস্তুত কর! 

হইয়াছে, তক্রপ পুরাণ সকলে লিখিত মাছে যে শ্রেচ্ছদিগের জন্য ঘোরতর নরক প্রস্তত 

আছে। এক্ষণে বল, কাহার কথ! সত্য মনে কর! যাইবে? আপনার ২ বচনানুসারে 

উভয়েই স্বর্গগামী এবং অপরের মঠানুসারে উভয়েই নরকগামী হইতেছে । ন্থৃতরাং এই 

সমস্ত গণ্ডগোল মিথা। জানিতে হইবে । সকল মতানুসারে ধিনি ধান্মিক তিনি সুখ, এবং 

ধিনি পাপী তিনি ছুঃখ পাইবেন ॥ ৮ ॥ 

৯--আনন্দের বার্ত। দেওয়। যাইতেছে ষে ষাহার। বিশ্বাস করিবেন এবং সংকাধ্য 

করিবেন তাহার্দিগের জন্য স্বর্গ রহিয়াছে । উহার নিন্ম দিয়! জলন্মোত চলিতেছে । 

যখন তাহাদিগকে নানা ফল ভোজন স্বরূপ দেওয়া যাইবে তখন তীহারা কহিলেন যে যে 

বস্ত আমর! প্রথমে দ্রিয়াছিলাম ইহাই সেই বস্তর। ঠাহাদিগের জন্য সেই স্থানে সর্ববদা 
পবিত্র স্ত্রী বিষ্ভমান থাকিবে । মঃ১। সিং ১1 সৃঃ২। আঃ ২৪। 

সমী £__আচ্ছা, কোরাণের এই স্বর্গ সংসার অপেক্ষা কোন্ অংশে শ্রেষ্ঠ? কারণ 

সংসারে যে সকল পদার্থ আছে, মুদলমানদিগের ন্বর্গেও তাহাই আছে ! এই মাত্র প্রভেদ 

যে এস্থানে পুরুষ জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ও গমনাগমন করে, স্বর্গে তক্্রপ 

নহে। এস্থানে স্ত্রী সর্ববদ! থাকে না, কিন্তু স্বর্গে উত্তম স্্রীস কল সর্ববদ| বিষ্কমান থাকে । যত 

কাল শেষ বিচার দিবসের রাত্রি না আসিবে, ততকাল উক্ত হতভাগ্যদিগের কিরূপে 

দিনযাপন হইয়। থাকে ! অবশ্/ যদি উহাদিগের উপর পরমেশ্বরের কৃপা হয় এবং তাহার 

আশ্রয়ে উহাদিগের দিন যাপন হয়, জাহা হইলে সঙ্গত হয়। কারণ মুসলমানদিগের 

এই স্বর্গ গোকুলস্থ গৌসাইদিগের গোলক এবং মন্দিরের সনৃশ প্রতীয়মান হইতেছে । 

কারণ উদ্ত স্থলে স্্ীলেকের সন্মান অধিক এবং পুরুষের সম্মান নাই। পরমেশ্বরের 

গৃহেও তত্রপ স্ত্রীলোকের মান অধিক এবং উহ্নাদ্িগের উপরই পরমেশ্বরের প্রেম অধিক, 

পুরুষদিগের উপর তক্রণ নাই। কারণ পরমেশ্বর স্বর্গে স্ত্রীদিগকে সর্বদা রাখিয়াছেন এবং 

পুরুষদগকে তদ্রপ রাখেন নাই । সেই স্ত্রীলোক সকল পরমেশ্বরের ইচ্ছা! ব্যতিরেকে 

কিরূপে স্বগে অবস্থান করিতে পারে ? যদি এইরূপ ব্যাপার হয়, তবে পরমেশ্বর হয় ত 

স্ীলোকদিগের উপর আপক্ত হইয়। পড়িতে পারেন ! ! ॥ ৯ ॥ 

১০-_আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা জবার পর (ঈশ্বর) ্বগীয় দূতদিগের সমক্ষে কাহি- 

লেন যে যদি তোমর! সভাবাদী হও, তৰে আমাকে উহাদ্দিগের নাম কহ। আদমকে 



৫৬০ সত্যার্থ প্রকাশ । 

কহিলেন যে তুমি উহ্াদ্দিগকে উহাদ্দিগের (সমস্ত বস্তুর) নমে বলিয়া দাও। তিনি তখন 

বলিয়৷ দিলেন । (তখন পরমেশ্বর স্বর্গীয় দূতদিগকে ) কহিলেন যে আমি কি তোমা- 

দিগকে কহি নাই যে আমি পৃথিবীর এবং আকাশের গুপ্ড বস্তব সকলএবং প্রকাশিত ও 
রুকায়িত কণ্ম সকলও নিশ্চয় জানি। মঃ১ সিঃ১। সূঃ ২। আঃ ২৯ । ৩১। 

সমী :_ শাচ্ছা, এইরূপ স্বাঁ় দূতদিগকে প্রতারিত করিয়া আপনার শ্লাঘ! করা 
কি পরমেশ্বরের কার্য্য হইতে পারে? ইহা কেবল দর্পের কথা । ইহা কোন বিদ্বান্ 

বিশ্বাস করিতে পারেন না এবং এরূপ অভিমান স্বয়ংও করিতে পারেন না। এইরূপ 

কথা দ্বার! কি পরমেশ্বর আপনার সিদ্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন ? অবশ্য অরণ্য 

লোকদিগের মধ্যে যে যেরূপ মনে করে সে তঙ্রপ ভ্রান্ত মত প্রচলিত করিতে পারে, 

কিন্ত সভ্য লোকদিগের মধ্যে তাহা হইতে পারে না ॥ ১০ ॥ 
১১_-যখন আমি স্বর্গায় দূতদিগকে কহিলাম যে প্রিয় আদমকে দণ্ডবৎ প্রণাম কর, 

তখন দেখিলাম যে সকলেই দগ্ডবৎ প্রণাম করিল। কেবল শয়তান কথা শুনিল না 

এবং অভিমান প্রকাশ করিল । কারণ শয়তান একজন অবিশ্বাসী ছিল। মঃ ১। সিঃ 

১। সূঃ ২। আঃ ৩২ । 

সমী £__ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে (মুসলমান দিগের ) ঈশ্বর সর্বজ্ঞ নহেন 

শর্থাৎ ভূত, ভবিষাত এবং বর্থমান কালের সম্পূর্ণ বিষয় জানিতেন না । যদি জানিতেন 

এরূপ হইত তাহ! হইলে শয়তানকে কেন উৎপাদন করিলেন ? উক্ত ঈশ্বরের কিছু মাত্র 

তেজঃ (প্রভাব ) ও ছিল না; কারণ শয়তান ঈশ্বরের আজ! পালন করিল না, তথাপি 

ঈশ্বর তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। আরও দেখা যায় যে যখন এক অবিশ্বাস 
শয়তান ঈশ্বরকে কিংকর্তব্যবিযুঢ় করিয়া দিয়াছে তখন মুসলমানদিগের কথানুণারে 
যে স্থলে কোটি কোটি অবিশ্বাসী রহিয়াছে সে স্থানে মুসলমানদিগের ঈশ্বরের এবং 
সুদলমানদিগের কি চলিত পারে? উক্ত ঈখর কধন কখন কাহারও রোগ বৃদ্ধি করেন 

এবং কাহাকেও সংপথচুন্ত করেন উক্ত ঈশর 'এই কার্য শয়তানের নিকট এবং শয়ঠান 

ঈশ্বরের নিকট পিক্ষা করিয়া থাকিবেন | কারণ উক্ত ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কে 
শয়তানের আচার্ধ্য হইতে পারেন ন! ॥ ১১ ॥ 

১২__ আমি বলিলাম যে, আদম! তুমি এবং তোমার পত্ী স্বর্গে অবস্থান করতঃ 
আনন্দে যাহ] ইচ্ছা হয় ভোজন কর, পরস্ত উক্ত বৃক্ষের নিকট যাইও না, কারণ তাহ৷ 

₹ইলে পাপী হইয়া যাইবে । শয়তান উহাকে চালিত করিল এবং স্বথগের আনন 
হইতে উহাকে ঝঞ্চিত করিল। তখন আমি বলিলাম যে তোমরা অবতরণ ফর ? 

তোমাদিগের মধো পরস্পরের শত্রু আছে, তোমাদিগ্ের বাসস্থান পৃথিবী এবং খড় 
বিশেষে সামগ্রাবিশেষ লা হইবে আদম আপনার অধিপতির নিকট কোন কোন বিষ 



চতুর্দশ সমূললাস। ৫৬১ 

শিক্ষা করিয়া পৃথিবীতে আগমন করিল। মঃ ১1 সিঃ১। সুঃ ২। 
আঃ ৩৩। ৩৪ ৩৫। 

সমী £__ এক্ষণে এই ঈশ্বরের অল্পজ্ঞতা দর্শন কর । কিছু পূর্বেবই শ্বর্গাবস্থানের 
আশীর্বাদ করিলেন এবং অল্লক্ষণ পরেই আবার কহিলেন যে নিক্ষান্ত হও। যদি 
ভবিষ্যৎ বিষয় জানিতেন, তাহা হইলে বরই দিবেন কেন? তত্যতীত প্রতারক শয়- 

তানকে দণ্ড প্রদান করিতে তিনি অসমর্থ প্রতীয়মান হইতেছেন। উক্ত বুক্ষতিনি কি 

অভিপ্রায়ে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। উহ! কি তিনি আপনার জন্য অথবা অপরের জন্য 

স্থঘ্টি করিয়াছিলেন ? যদি অপরের জন্য হয়, তবে নিবারণ কর! কেন ? স্থতরাং ঈশ্বরের 

অথব! তাহার রচিত পুস্তকের মধ্যে এরূপ কথ! হইতে পারে না| আদম মহোদয় 

ঈশ্বরের নিকট কত বিষয় শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন? এবং তিনি যখন পৃথিবীতে 
আসিলেন, তখন কিরূপে আঙিলেন ? উক্ত স্বর্গ কি পর্বতের উপর অথবা আকাশের উপর 

অবস্থিত ? এই স্থান হইতে তিনি কিনূপে অবতরণ করিলেন? তিনি কি পক্ষীর স্যায় 

অথবা উপর হইতে প্রস্তর যেরূপে পতিত হয়, তদ্রুপ আঙিলেন ; ইহাতে এইরূপ, 

বিদিত হওয়া যায় যে যখন আদম সাহেব মৃত্তিকা হইতে নিশ্মিত হইয়াছিলেন, তখন 

উহ্ািগের স্বর্গেও ম্বত্তিক আছে এইক্সপ হইবে। সেই স্থানে আর যাহা কিছু 
আছে ন্বগ্ণয় দূত লাদি সমস্তই তদ্রুপ হইবে । কারণ পাধিব শরীর ব্যতিরেকে 
ইন্ড্িয়ভোগ হইতে পারে না। শরীর যদি পাথিব হইল, তবে অবশ্যই মৃত্যু হইবে 
এবং যদি স্ৃতুযু হয় তবে সেই স্থান হইতে অন্য কোন স্থানে গমন করে? যদি মৃত্যু 
না হয়, তাহ! হইলে উহাদের জম্মও হয় নাই। যদি এরূপ হয় তবে কোরাণে যে লিখিত 

আছে যে স্বর্গে স্ত্রীগণ সব্র্বদা অবস্থান করে, উহা! মিথ্যা হইয়] যাইবে । কারণ 

উহ্বা্দিগেরও অবশ্যুই মৃত্যু হইবে । এরূপ যদি হয় তাহা হইলে বাহার! স্বর্গে যাইবেন 
তাহাদিগেরও অবশ্যই মৃত্যু হইবে ॥ ১২ ॥ 

১৩-যে দিন কোন জীব অন্য কোন জীবের সাহায্য আশা করিবে না, যে দিন 

অন্যের অনুরোধ স্বীকার কর! হইবে না এবং যে দিন €োনরূপ ক্ষতি পুরণ গ্রহণ কর 
হইবে না, কেহ সাহায্য পাইবে না, সেইদ্দিন হইতে ভীত হও ॥ মঃ ১সিঃ ১৪ 
সুঃ২। পা ৪৬ ॥ 

সমী $__বর্তমান দিন হইতে কি ভীত হইবে ন|? অর্থাৎ কার্য করিতে সকল দিনেই 

ভীত হওয়! উঠিত। যখন অনুরোধ স্বীকার করা হইবে না, তখন পুনরায় ভবিষ্য- 

বক্তার সাক্ষ্য আথবা অনুরোধ অনুসারে ঈশ্বর - স্বর্গ দিবেন একথা কিরূপে 

সত্য হইতে পারিবে ? ঈশর কি কেবল স্ধর্গবাপীদিগেরই সহায়ক এবং নরকবাসীদিগের 

নহেন ? যদি তাহ হয়, তবে ঈশর পক্ষপাতী হয়েন ॥ ১৩॥ 

৭১ 



৫৬২ সত্যার্থ প্রকাশ । 

১৪-_আমি মুসাকে পুস্তক এবং দৈবী শক্তি দিলাম। আমি তাহাকে কহিলাম 
যে তোমর! নিন্দিত কপি হইয়া যাও। উহাদিগের সমকালবত্ত্খ এবং পশ্চাত্বত্ত 

বিশ্বাসীর্দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য উহাদিগের ভয় প্রদর্শনার্থ এইরূপ কহিলাম | মঃ ১। 
সঃ১। সুঃ ২। আঃ ৫০ । ৬১ ॥ 

সমী ১--যদি মুসাকে পুস্তক দেওয়া হইয়া থাকে, তবে কোরাণ হওয়! নিরর্থক 

হইল। তাহাকে আশ্চর্য্য শক্তি দেওয়া হইয়াছিল ইহ। বাইবেলে এবং কোরাণে লিখিত 
আছে। পরন্ত উল্ত কথা বিশ্বান যোগ্য নহে। কারণ যদি তাহাই হইত, তাহা 

হইলে এক্ষণেও হইত এবং এক্ষণে যদি না হয় তবে সে সময়েও ছিল না। 

আজকালও স্বার্পর লোক যেরূপ অবিদ্বান্দিগের সমক্ষে বিদ্বান হ্ইয়! 

বসে, সেই সময়েও তদ্রুপ কপটতার অনুষ্ঠান হুইয়! থাকিবে । কারণ এক্ষণেও ঈশ্বরের 

সেবক এবং ঈশ্বর বিদ্ধমান আছেন । তবে এ সময়েও কেন ঈশ্বর আশ্চধ্য শক্তি 

দেন না এবং লোকে প্রকাশ কিতে পারে না? যদি মুসাকে পুস্তক প্রদত্ত হইয়৷ 
থাকে, তবে কোরাণ প্রান করিবার আবশ্যকতা কি? কারণ সশু এবং অসত কার্ধা 

করা এবং না করার উপদেশ যদি সব্বত্র একর্প সয় তবে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক রচন! করাতে 

পুনরুক্কি দোষ আসিয়া পড়ে । মুন! আদি মহোদয়দিগকে প্রদত্ত পুস্তকে ঈশ্বর কি 
ভ্রম করিয়াছিলেন ? ঈশ্বর যদি কেবল ভয় প্রদর্শনার্থ নিন্দত কপি হইতে কহিয়া 

থাকেন, তবে তীহার কথা মিথ্যা অথবা কপটতাপূর্ণ হইল । যিনি এরূপ কথা কহেন 

এবং যাহাতে এরূপ কথা আছে, তিনি ঈশ্বর নহেন এবং সেই পুস্তক ঈশ্বর প্রণীত 

হইতে পারে না 8১৪ ॥ 

১৫-_-এইরূপে ঈশ্বর মৃতকদিগকে পুনজরঁবিত করেন এবং তোমরা! বুঝিতে পারিবে 
বলিয়া তাহার চিহ্ন প্রনর্ণন করেন ॥ মঃ ১। মিঃ ১। সঃ ২॥ 

সমা ঃ__ঈশ্বর যদি ৃতকদিগকে পুনঙ্জীবিত করিতেন, তবে এক্ষণে কেন পুনঞ্জীবিত 
করেন না” শেষ বিচার দিনের রাত্রি পর্যান্তু কি কবরে পঠিত থাকবে 2৪ এক্ষণে 

কি কেবল তাবি বিচারাধীন সেসন স্ুপরর্দ হইবে? এই মাত্রই কি ঈশ্বরের চিহ্ব' 

পৃথিবী, পূর্ধা এবং চন্দ্রাদি কি চিহ্ুও নে? সংসারে যে বিবিধ রচনা বিশেষ প্রতাক্ষ 

দৃষ্ট হয় তান! কি সামান্য চিহ্ব ?॥ ১৫ ॥ 
১৬-_তিনি সর্বদাই “বহিস্তে” অর্থাৎ বৈকুছে বাস করেন ॥ মঃ ১ সিঃ। সু ২ 

আঃ ৭৫ ॥ 

সমী £-কেনি জীবেরই অনন্ত পাপ বা পুণ্য করিবার সামর্গা নাই। ন্বতরাং জীব 

সদৈব ম্বর্গ ৭ নরকে পাকিতে পারে না। যদি ঈশ্বর তাহ! করেন, তাহা! হইলে 

তিনি অন্যায়কারী ও অবিদ্বান্ হইয়া পড়েন । শেষ দিনের রাত্রিতে বিচার হইবে 



চতুর্দশ সমুলাস। ৫৬৩ 

ইহা হদি হয় তবে মনুষাদিগের পাপূ ও পুণ্য সমান হওয়! উচিত। যদি কর্ম্ম অনন্ত 
না হয়, তবে উহার ফল কিরূপে অনন্ত হইবে । ৭৮ সহত্র বৎসর পূর্বে স্থষ্টি হইয়াছে, 
যদি এইরূপ কথিত হয়, তাহ! হইলে তাহার পূর্বে ঈশ্বর কি নিক্কম্্া হইয়া বসিয়! 
ছিলেন ? এবং স্ষে দিনের পশ্চাৎ ও কি নিষ্বম্মী হইয়। থাকিবেন? এ সকল বালক- 
দিগের তুল্য । কারণ পরমেশ্বরের কাধ্য সর্বদাই বর্তমান থাকে এবং যাহার যে 
পরিমাণে পাপ ও পুণ্য আছে, তাহাকে সেই পরিমাণে তিনি ফল দিয়। থাকেন। 
স্থতরাং কোরাণের এই কথা সত্য নহে ॥ ১৬॥ 

১৭-_-আমি তোম।দিগের দ্বার প্রতিজ্ঞ! করাইয়া! লইয়াছি যে ভোমরা স্বজন্দিগের 
রক্তপাত করিবে না এবং কোন সন্তানকে গুহ হইতে নিষ্ষাসিত করিবে না। 
তোমর! ইহার সাক্ষী মাছ । পুনরায় তোমর! স্বজনদিগকেে বিনাশ কিয়া থাক এবং 
আপনাপনি এক স্বধন্মীকে তাহার গৃহ হইতে নিক্ষাসিত করিয়া থাক ॥ মঃ ১৯। দিও 
১০২ আঃ ৭1 ৭৮ ॥ 

সমী £__ আচ্ছা, প্রতিজ্ঞা করা অথবা করান কি পরমাত্মার কার্য অথবা অল্জ্ঞের 

কাধ্য ৪ পরমেশ্বর যখন সর্ববজ্ধ তখন সংসারী মনুষ্যের ন্যায় এরূপ দৃঢ় বন্ধন কেন করি- 
বেন ? স্বজনদিগের রক্তপাত না করা এবং স্বধশ্মদিগকে গুহ হইতে নিষ্কাসিগ না করা 
অর্থাৎ অপর মতাবলম্বীদিগকে গৃহ হইতে নিষ্ষাদিত করা এবং তাহাদিগের রক্তপাত 

কর! কি প্রকাব উচিত কথা ? ইহ! কেবল মূর্খতা এবং পক্ষপাতের কথা মাত্র । পর- 

মেশ্বর কি পৃবের গানিতেন না যে উহার। প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিনে ? ইহা হইতেই 
বিদিত হওয়া যায় যে মুসলমানদিগের ঈশ্বর গ্রীপ্টিয়ানদিগের ঈশ্বরের অনেকাংশে তুল্য 
এবং এই কোরাণ স্বগগ্্র রচিত হইয়াছিল ইহা হইতে পারে না। কারণ অত্য্ল মাত্র 

ব্যতীত ইচ্ছার অবশিষ্ট সকল কথাই বাইবেলে আছে ॥ ১৭ ॥ 

১৮--যে সকল লোক পারত্রিক জীবনের বিশ্ময়ে এঁঠিক জীবন ক্রয় করিয়াছে 
তাহাদিগের পাপ লঘু করা যাইবে না এবং তাহাদিগকে সহায়ত! প্রদান কর! হইবে না ॥ 

মঃ১। সিঃ ১। সুঃ২। কাঃ ৭৯॥ 

সমী £-_-আচ্ছা ঈশ্বরের নিকট হইতে কখন এক্সপ দ্ধেষ এব ঈধ্যার কথা আসিতে 

পারে? যাহাদিগের পাপ লঘু কর! যাইবে এবং যাহাদিগের সহায়তা করা যাইবে, 

তাহারা কে? তাহার! যদি পাপা হয়, তবে দণ্ডবিধান ব্যতিরেকে পাপ লঘু করিলে 

অন্যায় করা হইবে । যদ্ধি দণ্ড দিয়া লঘু কর! হয়, শাহ! হইলে এই সূত্রে বহার ব্যাথা 

গাছে তিনিও দণ্ড পাইয়! লঘ্বুপাপ হইতে পারেন। দণ্ড দিয়াও যদি লঘু না করা 

হয়, তাহা হইলেও অন্যায় হইবে । যদি পাপ লঘু কর! বিষ ধ্ধ্াতাদিগেরই প্রয়ো- 

জন হয়, তবে, যখন তীাহাদিগের পাপ আপনাপ নই লঘ্ষু হইয়া গাকে, তখন গরমে 



৫৬৪ সত্যাথ প্রকাশ। 

আর কি করিবেন? স্বৃতরাং ইহা বিবানের লেখা নহে। বন্ততঃ ধশ্মাত্মাদিগের সুখ 
এবং অধাশ্মিকদিগের দুঃখ সর্বদাই তীহাদিগের বণ্মানুসারে দেওয়া উচিত ॥ ১৮॥ 

১৯-_নিশ্চয় আমি মুসাকে পুস্তক দিয়াছি, তাহার পর ভবিধ্যন্বক্তার নিকট 
আনিয়াছি এবং মেরির পুক্র ঈশাকে স্প্ট দৈবী শক্তি ও সামর্থা দিয়াছি এবং তাহার 
সহিত রুভুলকুদমকেও * দিয়াছি। যখন তবিষ্যদ্বক্তা উক্ত বস্ত লইয়৷ তোমাদিগের 
নিকট আসিলেন তখন উহ! তোমাদিগের হৃদয়ের রুচিকর হইল না বলিয়া তোমরা 
অতিমান করিলে । এক মতের উপর মিথ্যারোপ এবং একের বিনাশ করিয়া থাক ॥ 

মঃ১। সিঃ১। সু; ২। আঃ ১৯ ॥ 

সমী ঃ--কোরাণে যখন প্রমাণ রহিয়াছে যে মনুষ্যকে পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছে 
তখন স্থুসলমানদিগের উহা! বিশ্বাস করা উচিত হইয়াছে এবং উক্ত পুস্তকে যে সকল 
দোষ অছে তাহাও মুসলমানদিগের মতে মআসিয়। উপস্থিত হইতেছে । তত্িন্ন দৈবী 
শক্তির কথা সমস্তই অন্যথ| ( মিথ্য! ) জানিতে হইবে । নির্বোধ ও সরল লোকদিগকে 

মুগ্ধ করিবার জন্য মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রচলিত কুরা হইতেছে । কারণ স্্টিক্রম এবং বিদ্ধ: 
বিরুদ্ধ সমস্ত কথাই মিথ্যা হইয়া থাকে । যদি সে সময়ে দৈবী শক্তি ছিল এরূপ হয়, 
তবে এ সময়ে নাই কেন? যদি এ সময়ে না থাকে, তবে সে সময়েও ছিল না, তাহাতে 
কিছু মাত্র সন্দেহ নাই ॥১৯॥ 

২০-_ইহার পূর্বে অবিশ্বানীদিগের উপর উহার! বিজয়ের জন্য সাহাব্য প্রার্থন 
করিতেছিল। যখন তাহা (সাহায্য ) উপস্থিত হইল তখন তাহার! বুঝিতে পারিলেও 
তৎক্ষণাৎ অবিশ্বাসী হইয়া পড়িল। সত্যবাদীদিগের উপর ঈশ্বরের অগ্িশাপ আছে । 
মঃ১। সিঃ১। সূ. ২! আঃ ৮২। 

সমী £-_ তোমরা অন্য মতাবলম্বী দগকে যেক্ধপ অবশ্বানী কহ, তন্রপ তাহারাও কি 
তোমাদিগকে অবিশ্বাসী কহে না? এবং তাহাদিগ্ের ধন্মের ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়' 
তোমাদিগের ধিকার দেয় না? এবপ স্থলে কেন্টি সভা এবং কোন্টা মিথ্যা হইবে ? 
বদি বিচার করিয়া! দেখ! যায়, 'তবে সকল মতই মিথা। পাওয়া যায় এবং যাহ। সত 
তাহ! সকল মতেই একরূপ। এ সকল বিবাদ কেবল মূর্খতা মাত্র ॥ ২০ ॥ 

২,__বিগাসীদিগের আনন্দবার্ভা__যে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের, বগম দূতদিগের, ভবিষ্য- 
হবত্তার, গ্যাব্রিয়েলের এবং মাইকেলের শক্রু হয়, ঈশ্বরও তাদৃশ অবিশ্বাসীর শক্র | মঃ 
১।সিঃ ১। সুই ২। অঃ ৯০ ॥ 

সমীঃ নিলি কহেন যে ঈশ্বরের “অংশীদার” € চিনির নাই । বে 
স্পস্ট চি ০ কা ০ পন পিস শা শা পম 

* রুডন্কুর্ম গারিয়েলকে কহ যার। তিনি মা সমীর রি থকিতেন। 
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সেকি ইশ্বরেরও শত্রু? যদি এরূপ হয় তবে তাহা সঙ্গত নহে। ঈশ্বর কাহারও 

শত্রু হইতে পারেন না ॥২১। ্ ্ 

২২__-তোমরা কহ যে “আমরা ক্ষম। প্রার্থন। করিতেছি”, তাহা হইলে আমি 

এক্ষণে তাহাকে নানা ব্যক্তির “ম:শীনার” কোগ। হইতে কর! হইল ? যে অন্যের শত্রু, 

তোমাদিগের পাপের ক্ষম! করিব এবং অধিক কল্যাণ বৃদ্ধি করিব ॥ মঃ ১। সি ১। 

সূঃ২। আঃ ৫৪। | 

সমীঃ__আচ্ছা, ঈশ্বরের এই উপদেশ সকলকে পাপী করিবার জন্য হইতেছে কি না ? 

মনুষ্যদিগের পাপের ক্ষমা করিবার জাশ্রয় লাভ হইতেছে বলিয়াই উহার কেহই পাপ 

হইতে ভীত হয় না। সুতরাং এরূপ কথয়িত! ঈগ্রর হইতে পারে না৷ এবং উক্ত পুস্তক 

ঈশ্বরের রচত হইতে পারে না। কারণ ঈশ্বর ন্যায়কারী । তিনি কখন অন্যায় করেন 

না। পাপের ক্ষমা করিলে তিনি মন্যায়কারী হইয়া পড়েন, কিন্তু যথাপরাধ দণ্ুবিধান 

করিলেই ন্যায়কারী হইতে পারেন ॥২২॥ 

২৩__মুষা যখন আাপনার জাতীয়দিগের জন্য পানাথ জল প্রার্থনা করিল, আমি 

কহিলাম যে প্রস্তরের উপর আপনার দস্তাঘাত কর। তাহা করিবামাত্র দ্বাদশ 

প্রশ্ববণ সেই স্যলে নির্গত হইল | মঃ ১] দিঃ ১। সূঃ ২ মাঃ ৫৬ 

সমীঃ-_-এক্ষণে দেখ এক্ূপ অসন্তব কথা অন্য কেহ কি কহিবে ? এক প্রস্তরের 

্পরিভাগে দন্তাঘাত করাতে দ্বাদশ প্রত্বণ নির্গত হওয়া সবর্বথা অসম্ভব । অবশ্ঠ উক্ত 

পরস্তরের ভিতর শুষ্ক (ফাঁপা) করিয়া জল পুর্ণ করতঃ দ্বাদশ ছিদ্র করিলে এরূপ সম্ভব 
হইতে পারে, নচে নহে ॥ ২৩ ॥ 

২৪__ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে দয়া করিয়া! আপনার প্রধান করিয়া 

থাকেন। মঃ১। সিঃ১। সূঃ২। আঃ ৯৭ ॥ 
সমীঃ--যে মুখ” এবং দয়! করিবার যোগ্য নহে তাহাকেও কি তিনি প্রধান করেন 

এবং তাহার উপর দয়া করেন? যদি এসপ হয় তবে উক্ত ঈশ্বর ভতিশয় অববাচীন। 

কারণ তাহ। হইলে কে আর সতুকণ্ম করিবে? এবং অনঙ কাধ্যই বা! কে পরিত্যাগ্ন 

করিবে? কারণ সমন্তই ঈশ্বরের প্রনগতার উপর নির্ভব করে এবং কর্ম্মফলের উপর 

কিছুই নির্ভর করে ন!। এই হেতু সকলের অনাস্থা হওয়াতে কশ্মোছেদের প্রসঙ্গ 

হইয়া উঠে ॥ ২৪। 
২৫-_আবিশাসী লোকেরা! যেন তোমাদ্দিগকে বিশ্বাস হইতে বিচলিত না করে। 

কারণ উহাদিগের মধো অবিশ্বাসীদিগ্র নেক বন্ধু আছে। মঃ১। সিঃ১। সঃ ২। 

আঃ ১০১॥ 

সমী:_দেখ, পরমেশ্বরই উহাদিগকে সাবধান করিতেছেন যে যন অবিশ্বাসী লোক 
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তোমাদিগকে বিচলিত না! করে। তিনি কি সর্বজ্ঞ নক্ষেন? একরপ কথ! পরমেশ্বরের 
হইতে পারে না ॥ ২৫ ॥ ' 

২৬--বে দিকেই তুমি মুখ ফিরাইবে সেই দিকেই পরমেশ্বরের মুখ আছে ॥ মঃ ১: 
সিং ১। সৃঃ ২। ১০৭॥ 

সমীঃ--এই কথা যদ্দি সত্য হয় তবে মুসলমানগণ কেন মক্কার দিকে মুখ করিয়! 
থাকেন? যদি বলেন যে মক্কার দিকে মুখ করিবার আমাদিগের আজ্ঞা আছে, তবে ইহাও 
আজ্ঞা যে যেদিকে ইচ্ছা মুখ ফিরাইতে পারিবে । এক কথা সত্য এবং অপর কথা 

কি মিথা! হইবে? যদি পরমেশ্বরের মুখ থাকে তবে তাহা সকূল দিকে এককালে 
থাকিতে পারে না। কারণ এক মুখ একদ্দিকেই থাকিবে, সকল দিকে কিরূপে রহিতে 

শারিবে 2 স্থতরাং ইহা সঙ্গত নহে ॥২৬॥ 

২৭-_-ঘিনি আকাশ এবং পৃথিবার উৎপাদক, তিনি যখন কিছু করিতে ইচ্ছা করেন, 
তখন ঠাহার তাহা করিতে হয় না, পরম্থু তিনি বলেন যে “হউক” এবং তাহা ৬ইয় 

বায় ॥ মঃ ১। পিঃ১!ম্থঃ ২। আঃ ১০৯ ॥ 

সমী £__আচ্ছা, পরমেশ্বর আজ্ঞা করিলেন যে “হউক” তখন উক্ত আজ্ঞা কে 

শ্রবণ করিল ? কাহাকে শ্রবণ করান হইল 2 কে নিশ্মিত হইল? কোন্ কারণ হইতে 

নিশ্মিত হইল? যখন লিখিত হয় যে্ছষ্টের পুরে পরমেশ্বর ব্যতীঠ অন্য দ্বিতায় বস্তু 

ছিল ন| তখন এই সসাব কোথ! হইতে মাদিল? যখন কারণ ব্যতিরেকে কোন কার্যাই 

কইতে পারে না, তখন এতাদুশ বুহং জগৎ কারণ বাতিরকে কোণা হইতে হইয়াছে 

4 সকূল কণা কেবল বালকত্ব মাত্র । ( পূর্ববপক্ষী ) নাঃ ন, ঈশ্বারের ইচ্ছা হই 

হইয়াছে । (উত্তর পক্ষী) তোমাদিগেের ইচ্ছায় কি মক্ষিকার একটি চরণও রচিত 

হইতে পারে, যে তুমি কহিতে্ ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই সমস্ত জগৎ রচিত হইয়াঞ্ছে : 
( পুর্নঃ ) ঈশ্বর সব্্বশক্তিমান্, এইহে £ তিন বাহ। ইচ্ছ' করেন তাহাই রচনা করেন, 

( উত্তরঃ ) সর্বশক্তিমান শব্দের মর্থ কি” (পুর্ব; ) যিনি ষাহ। ইচ্ছা! করেন, তাাই 

করিতে পারেন । € উত্তরঃ ) পরমেশ্বর কি দ্বিীয় পরমেশখ্বরও স্ষ্টি করিতে পারেন £ 

তিনি স্বয়' কি বিনাশ প্রান্ত হইতে পারেন £ তিন কি ভূথ? রোগী এবং অঞ্জানাও 
হইতে পারেন? (পুর্ব; ) এরূপ কখন ভইতে পারেন না। (উত্তরঃ) এইরূপে 

পরমেশ্বর আপনার এবং অপবের গুণ, কর্ম ও স্বভাবের বিরুদ্ধ কিছুই করিতে পারেন 

ন|। সংসারের কোন বস্তু রচিত ভইতে এবং রচন। করিতে যেবপ তিন পদার্থ ধরণম 

আবশ্য হইয়! খাকে ( প্রথম নিন্মাতা যেমন কুন্তঙ্গার ; ধিতীয় ঘট নি'য়াণের উপদাল 

মৃত্তিকা ; এবং তৃতীয় টার লাধন ; যাহ! দ্ধারা ঘট নির্মিত হইধ। থাকে ; হাথাং 
যেরূপ কুম্তকাব, মুদ্্িকা এবং সাধন হইতে ঘট নিট্িত হয় এব নিক়াণের কারণ স্ত 
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কুস্তকার মৃত্তিক এবং সাধন ঘটের পূর্বের বিস্তমান থাকে, ) তক্ধপ জগ রচনার পর্বে 
জগতের কারণ প্রকৃতি এবং তাহাঁর গুণ, কর্পা ও স্বভাব অনাদি বিষ্ধমান আছে । এই 

হেতুকোরাণের কথ! সর্ধবথা অসম্ভব ॥২৭॥ 

২৮_ষখন আমি লোকদিগের জন্য স্ুখদায়ক মন্ধার পবিত্র স্থান নিশ্মাণ করিয়াছি, 

তখন নামাজের (প্রার্থনার ) জন্য ইব্রাহীমের শ্থান অবলম্বন কর ॥ মঃ ১। সিঃ ১। 

সুঃ। আঃ ১১৭ ॥ 

সমী £-_মককার পুর্বে কি পরমেশ্বর কোন পবিত্র স্থানই নির্মাণ করেন নাই ? যদি 
নির্মাণ করিয়া থাকেন তবে মক্কার নিন্দমাণ আবশ্টক ছিল না! এবং যদি না নিশ্ধাণ 

করিয়। থাকেন তবে পবিত্র স্থান ব্যতিরেকেও পুর্বেবাৎপন্নদিগের রক্ষা হইয়াছিল । 

প্রথমে ঈশ্বরের পবিত্র স্থাননিণ্মাণ স্মরণ না থাকিতে পারে ! ২৮ ॥ 

২৯--যে মনকে অতিশয় অজ্ঞ করিয়া রাখিয়াছে তছ্যতিরেকে কোন্ মনুষা ইব্রা- 

কীমের ধন্দম হইতে বিছাত হইবে? আমি সংসারের মধ্যে উনাকে প্রীতি করি এবং 

ভবিষাতে সেই নিশ্চয় ধাশ্নিক হইবে ॥মঃ ১। সিং ১) শুঃ ২। আঃ ১২২॥ 

সমী £-_ ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে যে বাহার ইব্রাহীমের ধন্ধ মানেন না 

ঠাঙ্ারা সকলেই মুখ? ঈগর ইব্রাহামকেই প্রীতি করেন, তাহার কারণ কি? যদি 

ধন্মাত্বা হইবার কারণে এরূপ করেন, তাহা হইলে ধন্মাত্বা অন্যেও অনেকে হইতে 

পারেন। যদি ধণ্মাতা। ন! হইলেও এরূপ করিয়া থাকেন তবে অন্যায় হইয়াছে। 

মবশ্য ইহ সঙ্গত যে ষিনি ধন্মাত্ব। হয়েন তিনিই ঈশ্বরের প্রিয় হয়েন, অধন্ম হয়েন 

না॥।২৯॥ 

৩০-__মআমরা নিশ্চয়ই তোমাকে আকাশের অভিমুখে মুখ পরিবর্তন করিতে দেখি- 
যাছি। আমরা অবশা তোমাকে মক্কার অভিমুখান করিব। তাহাতে তোমাৰ প্রীতি 
*্ইবে। অবশ তাহাব মাপনার মুখ ' মসিজছুল্চরামের-) মক্ক!র পবিত্রমন্দিরের দিকে 

পরবস্তিত হইবে। তোমব' যে স্থানেই গাক আপনাদিগের মুধ সেইদিকে পরিবর্তিত 

করিবে ॥ মঃ ১1 পিং ২। শুঃ ২। আঃ ১৩৫ ॥ 

সমীক্ষক | ইচা কি শল্প মুত্তিপুক্তকের কার্যা ভাথবা মহণ্ড ? (পূর্ববপক্ষী ) আমরা 

মুসলমান, মৃত্তিপৃক্ক নহি, পরন্থ আমরা মৃত্তিতপঞ্রক। কারণ আমরা মক্কাকে 

ঈশ্বর মনে করি না। ( টত্তর পক্ষী ) যাহাদিগকে হোমর! মুত্তিপুজক মনে কর, 

হাহারাও সেই সেই মুদ্তিদিগণ্জে ঈশ্বর মনে করে না, পরন্ত তাহাদিগের সমক্ষে ঈশ্বরের 

প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে । যদি ভোমবা মৃত্তিভগ্তক হও. তবে উক্ত মক্কার মন্দিররূপ 

প্রধান মৃত্তিকে কেন ভগ্ন কর না? ( পূর্ববঃ ) কি আশ্চর্য ! মক্কার দিকে মুখ ফিরাইস্ 

কারাণে শামাদিগের আজ! আছে এবং ইহাদিগের বেদে তাহা নাই। ভবে ইহার! 
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যুত্তি পূজক নহে কেন ? আমরাই ব। কেন তাহ! হইব? কারণ আমাদিগের ঈশ্বরের 
আজ্ঞ! অবশ্য পালনীয় । ( উত্তরঃ) তোমাদিগের জন্য যেরূপ কোরাণে আভ্। আছে 
তজ্প ইহাদিগের জন্য পুরাণে আজ্ঞা আছে । তোমর। যেরূপ. কোরাণকে 

ঈশ্শরের কথ! মনে কর, তদ্রপ পৌরাণিকের। পুরাণ সকলকে ঈশ্বরের অবতার ব্যাসের 
বাকা মনে করে। তোমাদিগের এবং ইহাদ্দিগের মধ্যে মৃত্রিপূজার কিছুমাত্র ভিন্ন ভাব 
নাই। প্রত্যুত তোমরা ব্বহৎ মৃত্তিপূজক এবং ইহারা ক্ষুদ্র মুত্তিপূ্ক। কারণ যেরূপ 
কোন মনুষ্য স্বগৃহে প্রবিষ্ট হইয়! বিড়ালকে নিস্কান্ত করিতে যায় এবং সেই সময়ে গৃহে 

উষ্ট প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে, তন্রপ মহম্মদ সাহেব মুসলমানদিগের মত হইতে ক্ষুত্র মুক্তি 
নিক্ষান্ত করিতে গিয়াছেন, পরস্ত পর্বত সদৃশ মক্কার মন্দিররূপ মহামুত্তি উক্ত মতে 
প্রবন্ট করিয়৷ দিয়াছেন। ইহা কি অল্প মুত্তিপজী'? অবশ্ট অ.মরা যেরূপ বৈদিক, 

তোমরাও যদি তত্রপ বৈদিক হইয়া যাঁও, তবে সুর্তিপূজাদ্ি অসৎ কার্য হইতে রক্ষ! 
পাইতে পার, অন্যথ নহে । যত দ্রিন তোমর। আপনাদিগের মহামুত্তিপজাকে অপসারিত 
ন! করিবে, ততদিন অপরের ক্ষুত্র মূর্তি প.জার খণ্ডন করিতে লজ্জিত হইয়! উহা! হইতে 

নিবৃত্ত থাকা উচিত এবং আাপনাদিগকে মৃত্তিপজা হইতে পৃথক্ রাখিয়া! পবিত্র কর! 
উচিত ॥ ৩০ ॥ 

৩১। ঈশ্বরের মার্গে স্থিত হইয়া. সকল লোক মৃত্য প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে ম্বৃত 
বলিও না, পরম্থু উহার! জীবিত থাকে ॥ মঃ১। লিঃ ২। শুই । ২: আঃ ১৪৪ ॥ 

সমীক্ষক - আচ্ছা, ঈশ্বরের মার্গে স্থিত হইয়া বিনষ্ট হইবার অথবা বিনাশ করিবার 
আবশ্যকতা কি? এরূপ কেন না কহিতেছ যে এ কথা কেবল আপনাদিগের প্রয়োজন 

সিদ্ধ করিবার জন্য হইয়াছে । ইহারা লোভ প্রদর্শন করিবে এব লোকে অতিশয় 

যুদ্ধ করিবে, আপনাদিগের বিজয় হইবে, বিনাশ করিতে ভীত হইবে না এবং লুন্টন ও 
হত্য! করিয়! এশর্ধ্য লাভ হইবে এবং পশ্চাশ বিষয়ানন্দ ভোগ করা হইবে ইত্যাদি 

স্বপ্রয়োজনের জন্যই এইবূপ বিপরীত ব্যবহার করা হইয়াছে ॥ ৩১॥ 

৩২-ঈশ্বর কঠোর দুঃখ দাতা । শরতানের পশ্চাৎ চলিও না। সে তোমাদিগের 

প্রতাক্ষ শত্র | তদ্ধাাতিরেকে অসৎ এবং নিলজ্ভ কাধ্যের আদেশ করে এরূপ কিছুই 
বাই। যাহা তোমরা জান না, তাহা ঈশ্বরের বিয়ে কহ ॥ মঃ১। সিঃ২। সূঃ২। 
ক্মাঃ ১৫১1 ১৫৪1 ১৫৫ ॥ 

সমীক্ষক-__দয়ালু ঈশ্বর পাপীদিগের এবং পুণ্যাত্মাদিগের কঠোর ছুঃখদাতা : 
অথবা ছিনি কি মুসলমানদিগের উপর দয়ালু এবং অন্যের উপর দয়াহীন ? 
বদ এইরূপ হয় তবে তিনি ঈশ্বরই হইতে পারেন ন। ? যদি তিনি পক্ষপাতী ন! হয়েন 

স্তহ! হইলে মন্বব্য যে কোন স্থানে ধশ্ম করিবে ঈশ্বর তাহার উপর দয়ালু, এবং থে 



চতুর্দশ লমুলাস। ৫৬৯ 

অধন্ম করিবে তাহার দগ্ুদাতা হইবেন। এরূপ হইলে মধ্য হইতে মহম্মদ সাহেব 
এবং কোরাণ বিশ্বাস করার আর প্রয়োজন রহিঙ্গ না। হদ্ধাতীত মনুষ্যমাত্রের শত্রু 

এবং সকলের অনিষ্টকারী শয়তানকে ঈশ্বর কেন উৎপন্ন করিলেন 2 তিনি কি ভবি- 
ফ্যতের কথা জানিতেন না? যদি বলজ্তানিতেন কিন্তু পরীক্ষার জন্য তাহাকে উতপন্ধ, 

করিয়াছেন, তাহা হইলেও (শয়তান স্প্ি) সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ পরীক্ষা কর। 

অল্লজেন্তর কাধ্য। যিনি সর্ববঙ্ত তিনি সকল জীবের সদসং কাধ্য সর্বদাই যথার্থরূপে 

জানিয়! থাকেন। তন্তিন্ন শয়তান সকলকে প্রতারণা করে, তাহাহইলে অন্য স্বয়ং 

আপনাকে প্রতারিত করিতে পারে ; মধ্য হইতে শয়তানের প্রয়োজন কি ? যদি ঈশ্বরই 
শয়তানকে প্রতারিত করিয়া থাকেন, তবে ঈশ্বর শয়তানের ও শয়তান স্থিরীকৃত হই- 

বেন। একথা ঈশ্বরের পক্ষে হইতে পারে নাঁ। যখন কেহ প্রতারিত হয় তখন সে 

কুসঙ্গ এবং অবিস্তা বশতঃই ভ্রাস্ত হয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ 
৩৩-_ন্বয়ং মৃত (প্রাণী), রুধির এবং শুকরের মাংস তোমদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ এবং 

ঈশ্বরের নাম ভিন্ন অন্য নাম বা শস্দ যে বস্তর উপর কর! হইবে তাহাও নিষিদ্ধ । মঃ 
১। সিঃ ১২1 সুঃ ২। আঃ ১৫৭ী। 

সমীঃ__-এ স্থলে বিগার করা উচিত ষে, প্রাণী আপনা হইতেই ম্বৃত হউক অথব। 

কাহারও কর্তৃক নিহত হউক উক্ত উ্য়নিধ শবই তুল্য। অবশ্য উহাতে কিঞ্চিম্মাত্র 
ভেদ আছে ন্টে কিন্তু মৃতত্ব বিয়ে কোনরূপ ভেদ নাই । যখন কেবল এক শুকরের 

মাংস নিষেধ করা হইয়'ছে তখন কি মন্তঘোর মাংস ভোজন করা কর! কর্তব্য । পর- 

মেশ্বরের নাম লইয়া শত্রু মাছির উপর অত্যন্ত দুঃখ দিয়া প্রাণ হত্যা করা কি উত্তম 

কাধ্য হইতে পারে? তাহাতে ঈশ্বরেব নান কলগ্ষিত হইয়া যায়। পুর্ব জন্মের অপ- 

রাধ বাতিরেকে পরমেশ্বর উহা'দিগকে মুসলমানদিগের হস্তের দ্বারা কেন দারুণ ছুঃ 

দেওয়াইলেন 2 উহ্ভাদিগের উপর তিনি কিদালু নেন” তিনি কি উভাদিগকে পুত্রনৎ 
ভ্তান করেন না? যে সকল বস্তু হইছে অধিক উপকার হয়, তাদৃশ গো আাদিকে হয! 

করিতে নিষেধ -না করাতে জানিতে হইলে ষে উন্ত ঈশ্ব" হতাজ প্রবৃত্ত করিয়া গতের 
হানিকারক হয়েন এব? হিংস'রূপ পাপে কলনিতও হগেন। এরূপ কথা ঈশ্বরের এবং 

ঈশ্বরের পুস্তকে কখন হইতে পরে না॥ ৩৩ ॥ 
৩৪-__-উপবাসের ( রোজার রাত্রিতে ভোমাদিগের স্ত্রার সহিত মদনোৎস্ব কর! 

বিধি করা হইয়াছে উহারা শোমাফিগের আবরণ । এবং ভোমবা উহাদিগের আবরণ । 

ঈশ্বর জানেন যে তোমব' চুবি অর্থাৎ ব্যভিচার করিয়। থাক। সেই জন্য ঈশ্বর পুনরায় 

তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন: অতএব তোমরা উহাদিগের সহিত মিলিত হও এবং 

ঈশ্বর তোমাদিগের জন্য যাহা লিখিয়! দিয়াছেন তাহার অন্বেষণ কর অর্থাৎ সম্ভানগণ ! 

৭২ 
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যে পধ্যন্ত কৃষ্ণ ব্ণ সূত্র হইতে শ্বেতবর্ণ সূত্র তোমর! স্প্ট দেখিতে না পাইবে 
অথবা রাত্রি হইতে দিন প্রকাশিত হইবে, সেই পর্যাস্ত পান ও ভোঞ্জন কর! মঃ ১। 

সিঃ ২। শুঃ ২। আঃ ১৭২। 

সমী:__-এ স্থলে ইহা নিশ্চিত হইতেছে যে যখন যুসলমানদিগের মত প্রচলিত হইল 
তখন, অগব! তাহার পুরে, কোন পৌরাণিককে এক মাস যাবৎ অনুষ্ঠেয় চান্দ্রায়ণ 
বন্তের বিধি বিষয়ে কেহ জিজ্ঞাস! করিয়। থাকিবে । এ বিষয়ে শাস্ত্র বিধি আছে যে 
সধ্যাহু কালে চন্দ্রকলার হ্রাস ও বুদ্ধি অনুপারে গ্রাসের স্বাস ও বৃদ্ধি করিতে হয় এবং 

মধ্যাহু কালে দিবসে ভোজন করিতে হয়। উক্ত ব্যক্তি তাহা ন! জানিয়! বলিয়া থাকিবে 

যে চন্দ্রমা দর্শন করিয়া ভোজন করিতে হয়। মুসলমানগণ তাহার কথানুসারে এইব্প 

করিয়া লইয়াছেন। পরস্থ ব্রত কালে স্ট্রীমাগঙ্গ তাগ করিতে হয় । এ বিষয়ে উক্ত 

ঈশ্বর এক কথ। অধিক করিযা কহিয়। দিয়াছেন খে তোমর! উত্তমরূপে স্ত্রী সমাগমও 

করিবে এবং রারিতে ইচ্ছা! হয় অনেকবার ভোজন করিবে । আচ্ছা, এ কিরূপ ব্রঠ 

হইল যে দিবসে ভোক্কন করবে ন! এবং রাত্রি কালে চ্ভোজন করিতে থাকিবে? দিবসে 

[ভাঙ্গন না কর! এবং রাত্রিতে ভোক্ষন করা সৃষ্টি ক্রমের বিপরীত ॥৩৪॥ 

৩৫-__যাহারা হোমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে ঈশ্বরের মার্গে স্থিত হইয়া! তোমর! 
তাহানদিগের সহিত যুদ্ধ কর। তাহাদিগকে খানে পাইবে বিনাশ কর। অবিশ্বাস 

(ঘুস্তি পৃক্তা হইতে হত্যা শ্রেষ্ঠ । যে পর্য্যন্ত অবিশ্বাদ তিরোহিত না হয় এবং ঈশ্বরের 
ধশ্ম প্রতিষঠিত ন! হয় সে পর্য্যন্ত যুদ্ধ কর। উহার! তোমাদিগের উপর যতদূর গ্রগ্রসর 
হইয়াছে, তোমরাও উচ্াাদিগের উপর তহদূর অগ্রসর হইবে। মঃ১। সিং ২। শৃঃ 
২। আঃ ১৭৫ 1১৭৪ । ১৭৬ ॥ ১৭৮1 ১৭৯ ॥ 

সমীক্ষক--কোরাণে যণ্দ এই কথ! না থাকিত, তাহা হইলে মুদলমানের অন; 
মভাবলম্বীদিগের উপর যে ভয়ানক অপধাধ করয়'ছেন তাহা করিহেন না । অপরাধ 

ব্যতিরেকে অনাকে বিনাশ করা উহা দগের মহাপাপ । মুসলমান মত গ্রহণ না করাকে 

উহার! “কুফুগ। (নিশ্বাস) কহেন | মুসলমানগণ আবিশ্বাম অপেক্ষা হত্যা উত্তম মনে 

কারন অর্থাৎ "শগামাদিগের পা মাহারা পশ্বান করিবে ন। আংমর। তাহাদিগকে 

হাঃ করিন” এব" সেইরূপই উহার! করিয়া আপিয়াছেন । ধাশ্মর জন্য যুদ্ধ করিতে 
পবা স্াপপারাই রাজ। আাদি তইতে ভ্রই ইয়া গিয়াঞছেন | অন্য মভাব্লম্বীদিগের উপ 

্ট হাদিগের মন অন্িশয় নৃশ'স গাকে। চৌর্বোর পরিবর্থে কি চৌধ্য করিতে হইবে 

চারে আমাদিগের উপর চৌরর্ধাদি করিয়! গপরাধ করিলে মামরাও কি চৌধ্য অনুষ্ঠান 

করিন 5 ঠা সর্বিথ। অন্যায় কথ|। কোন অঙ্গানা আমাকে গলি দিলে আমিও কি 

উহাকে গাল দিন? এসকল কথ ঈখরের, ঈশ্বর ভক্ত বিহানের,। আবব! ঈখরো কত 



চতুর্দ সমুল্লাস। ৫৭১৯ 

পুস্তকের হইতে পারে না। স্বার্থপর ও জ্ঞানহীন মনুষ্যের এইরূপ কথা হইয়া 
থাকে ৩৫ ॥ ও 

৩৬-_ঈম্খর বিবাদ কারীর সহিত মিত্রতা রাখেন না; লোক সকল। যদি তোমা- 

দ্বিগের বিশ্বাস থাকে তবে যুসলমান মতে প্রবেশ কর ॥ মঃ ১। সিঃ২। সুঃ২। আঃ 
১৯০। ১৯৩ ॥ 

সমীক্ষক-__যদি ঈশ্বর বিবাদকারাকে মিত্র মনে না করেন তবে, স্বঘংই মুসলমান, 
দিগকে কেন বিবাদ করিতে প্রেরণ। করেন এবং কলহম্বভাব বিশিষ্ট মুসলমানদিগের 

সহিত কেন মিত্রতা রাখেন ৪ মুসলমানদিগের মতে বিশ্বাস করিলেই যদি ঈশ্বর প্রীত 
হয়েন, তবে তিনি যুসলমানদিগেরই পক্ষপাতী, স্ৃতরাং সমস্ত সংসারের ঈশ্বর নহেন 

ইহা হইতে এইরূপ বিদ্িত হওয়! যাওয়া যায় যে কোরাণ ঈশ্বর কৃত নহে এবং উহাতে 

কথিত ঈশ্বর যথার্থ ঈশ্বর হইতে পারেন না | ৩৬ ॥ 

৩৭-_যাহাকে ইচ্ছা ঈশ্বর অপন্ত এর্ধ্য দরিবেন। মঃ ১। সিঃ ২। সূঃ ২% 

আঃ ১৯৭ ॥ 

সমী :-_পাপ ও পুণা বাতিরেকে ঈশ্বর কি এইরূপেই এশ্বরধ্য দেন ? তাহ। হইলে 
সৎকার্ধা এবং অসৎ কার্ধা করা একরূপই হইল । কারণ স্থখ এবং ছুঃখ প্রাপু হওয়া 

কাহার ইচ্ছার উপর রহিল । এই হেহু মুসলমানের! ধন্ম হইতে বিমুখ হইয়! বথেচ্ছাচার 

করেন এবং কেহ কেহ এই কোরাণোক্ত কথ বিশ্বাস ন। করিয়। ধণ্মাত্মাও হয়েন ॥ ৩৭ ॥ 

৩৮-_কেহ তোমাকে প্রশ্ন করিলে কহিবে যে রজস্বলা স্ত্রী অপবিত্র । খু সময়ে 

উহ্যাদগের হইতে পৃথক্ থাকিবে এবং যে পধান্ত উহারা পবিত্র না হইবে সে পধাস্ত 

উহাদিগের নিকটে যাইবে না. উহার। নান করিলে উহাদিগের নিকট উক্ত স্থানে 

যাইবে ঈশ্বব এইরূপ আজচ্জা দিয়াছেন। তোমাদিগের স্ত্রী সকল তোমাদিগের ক্ষেত্র। 

যেরূপে ইচ্ছা কর আপন'দিগেক ক্ষেত্রে যাইবে। ঈশ্বর বার্থ শপথ বিষয়ে অপরাধ 

লয়েন ন1 ॥ মঃ ১ পিঃ ২ ॥ সূঃ ২। আই ২০৫। ২০৬। ২০৮ | 

সতী £__রঞস্বলার স্পর্শ এবং সঙ্গ না করিবার কথা যে লিখিত হইয়াছে ইহ উত্তম 

কথ। পরস্ত স্বীলোকদিগকে যেন্গেত্রের তুলা লেখিত হইয়াছে এবং ঘেরূপ ইচ্ছ: কর 

গমন কহিবে" ইহা যে উক্ত হইয়'ছে তাহা কেবল মনুষ্য দিগকে বিষ করিবার 

কারণ হইয়াছে মাত্র । ঈশ্বয় যদি বার্থ শপথে অপরাধ না লয়েন ত'হা হইলে সক- 

লেই মিথ্যা কহিবে এবং প্রতিচ্গা ভঙ্গ ক'রবে। তাহাতে ঈশ্বর মিথ্যার প্রবর্তক 

হইবেন ॥ ৩৮ ॥ 

৩৯-_-কে এরূপ মনুষা আছে বে ঈশ্বরকে ঝণ দিবে ৮ আচ্ছা, ঈশ্বর তাহার জন্য 

চাহাকে দ্িগুণ দিবেন। মঃ১। সি ২। সূ ২) ২২৭ ॥ 



€৭২ সত্যার্থজ্রকাশ। 

সমী£-__মাচ্ছ', ঈশ্বরের খন % লইবার প্রয়োজন কি? যিনি সমস্ত সংসার রচন৷ 
করিয়াছেন তিন কি মনুষ্ের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করেন? কখন নহে । কেবল 
না বুঝিয়া এরূপ কহা যাইতে পারে । তাহার কি ধনাগার শুন্য হইয়! গিয়াছে ? তিনি 
কি হ্ুপ্তী, ওষধবিক্রয় এবং বাণিজ্যাদিতে ব্যাপৃত থাকাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন যে, 
হণ গ্রহণ করিতে মারন্ত করিয়াছেন? এককে দ্বিগুণ দিতে যে স্বীকার করিতেছেন 
ইহা কি ধনী বণিকের কার্য ? এনূপ কার্য তো নিঃস্ব (দেউলিয়!) ব্যক্তির অথব 

নুন মায় বিশিউ অধ5 অর্ধক বায়কারীর করিত হয়। ঈশ্বরের তদ্রুপ করিতে 
হয় না ॥ ৩৯ ॥ 

৪০-__উহ্বাদিগের মধ্যে কেহ দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল না । এবং কেহ অবিশ্বাসী (নাস্তিক) 
হইল। যদি ঈশ্বরই করিতেন তাহা! হইলে তাহারা বিবাদ করিত না। ঈশ্বর যাহ! 

ইচ্ছ। করেন তাহাই করেন ॥ মঃ ১। পি ২। সুঃ ২। মা ২৩৫ ॥ 

সমীঃ। যাবতীয় বিবাদ হয় তাহা কি ঈশ্বরেরই ইচ্ছায় হয়? তিনি কি অধন্ম্ 

করিতে ইচ্ছা করিলেও তাহ! করিতে পারেন ? এরূপ যদি হয়, তবে তিনি ঈশ্বর নহেন। 

শান্তি ভঙ্গ করিয়া বিবাদে প্ররৃত্ত কর! ভদ্র মনুষোর কর্তব্য নহে । ইহা হইতে বিদিত 

হওয়া যায় যে এই কোরাণ ঈশ্বরের রচিত নহে এবং কোন ধাণ্মিক বেদ্বানেও রচিত 
নহে ॥৪০। 

৪১--মাকাশে এবং পৃথিবীতে যাহ! কিছু মাছে তাহা! ভাহারই জন্য আছে। 
আকাশ এবং পৃথিবা উত্তয়েরই উপর ভাহার সিংহালন ব্যাপ্ত বিস্তীর্ণ রহিয়াছে ॥ মঃ ১। 
সিঃ৩। সুঃ২। ২৩৭ ॥ 

সমী:--আাকাশ এবং ভূমিতে যাবতীয় পদার্থ আছে, পরমাস্ত। তৎসমুদয়ই জীনদিগের 
জন্য উত্পন্ন করিয়াছেন, আাপনার জন্য নহে। কারণ ঠিনি পুর্ণকাম এবং তাহার 

(কোন পদার্থের অপেক্ষ। নাই । তীহার যদি পিংহাসন থাকে তবে তিনি একদেশ: 

হইলেন এবং যিনি একদেশা তাহাকে ঈশ্বর কহ! যার না, কারণ ঈশ্বর ব্যাপক ॥ ৪১ 

৪২__ঈশর সুন্যকে পুর্ববদিক্ হইতে উত্থাপিত ( আনয়ন ) করেন। আচ্ছ! তুমি 
উহাকে পশ্চিম দিক্ হইতে শানয়ন (উত্থাপন ) কর । ভাহ্াতে মবিশাপী স্তব্ধ হইয় 

গেল। ঈশ্বর নিশ্চয়ই পাঁপীদিগকে নার্গ প্রদর্শন করন না। মঃ১সিঃ৩। সূঃ ২। 

আঃ ২৪০ ॥ ৰা 

* এই সুপ ভষো হুইলন' টাপ্পনাতে লিগত আছে বে একজন লোক মহম্মদ সাহেবের নিকউ 

আপি! হা৬'কে জ্ঞান) করেল খে ঈগরের দু 5 (মহম্মপ )1! জীব কেন খণ প্রর্থন: করেন? ভিশ 

উতর বিলেন দে তোমংকে লর্গে পন; যাঠব।র জগ্ভ। লে কহিল মূপি আপনি জাঘন হয়েন হবে 

াটি দিতে পারি নহম্মৰ নাতের গাছার আমন ভইলেন | ঈগ্রণর টব ভঙপ। (বিগ ) ঠ£ল 

ন!, পরস্থ ঠাহার দূতের উপর হইল । 
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সমী:-দেখ অবিস্তার কথা ! সুর্ধ্য কখন পূর্ব হইতে পশ্চিমে অথবা পশ্চিম হইতে 
পূর্বেব গমনাগমন করে না। উহা আপনার পরিধিতে ঘুরিয়া থাকে। ইহ! হইতে 
নিশ্চিত জান! যাইতেছে ঘে কোরাণের কর্তার খগোল বিদ্ভা! অথব! ভূগোল বিস্ত। আগিত 
ন1। যদি পাপীদিগকে মার্গ প্রদশিত করা না তয়, তবে পুণ্যাত্মার্দিগের জন্য মুদলমান- 

দিগ্ের ঈশ্ববের আবথাকতা নাই । কারণ ধন্মাক্নাগন আপনা হইতেই ধন্মমর্গে স্থিত 

হইয়া খাকেন। ধন্খত্রাস্ত মনুষ্যদিগকেই মার্গ বলিয়। দেওয়। হইয়। থাকে । সেই 
কারা না করাতে কোরাণের কর্তার অতিশয় ভ্রম হইয়াছে ॥ ৪২ ॥ 

৪৩-সকহিলেন চারি প্রাণী হইতে লইয়া উহাদিগের আকার দেখিয়া রাখ। পরে 
নান! পর্ববতে উহা্দিগের এক এক খণ্ড রাখিয়া দাও। পরে উহাদ্দিগকে শী আসিবার 

জন্য আহবান কর। উহার! তোমার নিকট চলিয়। আসিবে ॥ মঃ১। সিং ৩। সূঃ২। 
আঃ ২৪২।॥ 

সমীঃ--বাহবা ! দেখ মুসলমানদিগের ঈশ্বর ভানুমতীর ক্রীড়ার ( এন্দ্রজালিক ) 

সদৃশ ক্রীর্ডা করিতেছেন। এইরূপ কার্য হইতে কি ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব হয়? বুদ্ধিমান 

লোকে এরূপ ঈশ্বরকে হিলা গলি দিয়া দূরে অবস্থান করেন) মুর্লোক ইহাতে মুগ্ধ 
হয়। ইহাতে ঈশ্বরের শ্রেষ্টতার পরিবর্তে তাহার ভাগ্যে ( উপর ) নিরুষ্টত| আসিয়া 

পড়ে ॥ ৪৩ ॥ 

8৪__যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে নীতি প্রদান করেন ॥ মঃ ১। সিঃ৩। সুঃ ২ । 

আ$ঃ২৫১ 

সমী£--যাহাকে ইচ্ছা! করেন যদি তীহাকেই নীতি দেন এক্প হয়, তাবে যাহাকে 

ইচছ! করেন না তাহাকে অনীতি প্রদান করেন এরূপ হইবে । ইহ! ঈশ্বরের কাধা 

নহে । পরম্থ ধিনি পক্ষপাত তাগ করিয়া সকলকে নীতির উপদেশ প্রদান করেন তিনিই 

ঈশ্বর এবং আপ্ত হইতে পারেন, আন্যে নহে ॥ ৪৪ ॥ 

৪৫-_তিনি যাঁভাকে ইচ্ছ করিবেন ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছ! করিবেন 

দগুবিধান করিবেন । কারণ ছিনি সকল বস্ত্বব উপর বলবান্ হয়েন। মঃ ১। সিং 

৩। সুঃ২। আঃ -৬৩। 

সমীহ -__ক্ষনাযোগ্যকে ক্ষমা না করা এবং অযোগ্যকে ক্ষমা কর! কি অর্বাচীন 

রাজার তুল্য কার্দা নহে" যদ ঈশ্বব যাহাতক ইচ্ছ! করেন পাপী অথবা পুণ্যাত্মা করেন 

জাহ হইলে জীবের পাপ অথবা পুবা ঘটতে পারে ন:ং। যদি ঈশ্বর উহাদিগকে তব্রপই 

করিয়া থাকেন ভবে জীবের দুঃখ অথবা স্থখ্ড হওয়। উচিত নহে । সেনাপাতর 

আজ্ঞানুসারে কোন ভূহা কাহাকে হতা; করিলে যেরূপ সে তাহার ফলভোগী হয় না 

তজপ জীবও হয় না ॥৪৫। 
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৪৬-_-জিতেন্দ্িরদিগকে ইহা অপেক্ষা আর কি উত্তম সংবাদ দিব । ঈশ্বরের অভি- 
মুখেন্ব্গ আছে। উহাতে নদী প্রবাহিত হইতেছে । সেই স্থানে শুদ্ধ শ্রী সকল 

সর্বদাই অবস্থান করে ৷ ভূৃতা যুবকদিগের সহিত ঈশ্বর উহ্বা্দিগকে দর্শন করেন। মঃ 
১। ১ সিঃ৩সুং৩। আঃ ১২.॥ 

সমীঃ_ মআাচ্ছ। উহ! কি স্বর্গ অথব! বেশ্টাবন ? তাহাকে কি ঈশ্বর অথবা স্তর কহা 
যাইবে? এরূপ কথা যাহাতে আছে তাহাকে কোনও বিদ্বান কি পরমেশ্বরকৃ ত পুস্তক 

মনে করিতে পারেন ? তিনি কেন পক্ষপাত করেন? যে সকল স্ত্রী সর্বদা স্বর্গে থাকে 
উহার কি ইহলোকে জন্ম লা কথিয়! সেই স্থানে গিয়াছে মথবা লেই স্থানেই উৎপন্ন 

হইয়াছে : যদি ইহলোকে জন্ম পাইয়! সেই স্থানে গিয়। থাকে এবং শেষ বিগার দিনের 

রাত্রির পূের্বই উক্ত স্্রীদিগকে আহ্বান করা হইয়া থাকে, তাহ হইলে উহাদিগের 
পতিদগকেও কেন মাহবান কর! হয় নাই? এবং বিচার দিনের রাত্রিতে সকলেরই 

বিচার হইবে এই নিয়ম কেন ভঙ্গ করা হইল? যদি সেই স্থানেই উহাদিগের জন্ম হয় 
সাহা হইলে বিচার দিন পর্যান্ত উহার! কিরূপে নির্বাহ করে? যদি উহাদিগের জন্য 
পুরুষও থাকে? তবে ইহলোক হইনে স্ব্গগামী মুনলমানদিগকে কোথা হইতে ঈশ্বর স্ত্রী 

দিয়া দিবেন 2 যেরূপ স্ব লন্্যনা অবস্থানকারী স্ত্রী স্যত্ী করা হইয়াছে, তক্প 
সনদ মবস্থানকা রা পুরুষের ও কেন সৃষ্টি কব হইল না? এই হেতু মুনলমানদিগের 

ঈশ্বর অন্যায়কারশ এইরূপ বুঝা যায় ॥ ৪৬ ॥ 

8৭--নিশ্চয়ই ঈশ্বরের পক্ষে মুসলমান ধন্মই ধণ্ম। মঃ ১। সিঃ৩। সুঃ৩। 
আঃ: ১৬। 

সমী £- ঈশ্বর কি মুসলমানদিগেরই এবং অন্যের নতে 1? যোদশ *ত বর্ষ পুর্বেব 

কি ঈশবরীয় মত ছিলই না? ইভা হইছে প্রতিপন্গ হইতেছে যে কোরাণ ঈশ্বর কৃত নহে 

পরন্থু কোন পক্ষপাতী রচনা করিয়াছে ॥ ৪৭ ॥ 

৪৮--প্রাঠাক জাব যাহা কিছু উপার্জন করিবে তাহাকে তাঠা সম্পুর্ণ দেওয়া 

যাঈবে এবং উাদিগের উপর অগায় কর! ভইবে না। বল ভে ঈশ্বর! তুমিই রাজোর 

অপীশ্বর, সাহাকে ইচ্ছ। কর (রাজ্জা) দন কর এনং ঘাহাকে ইচ্ছ। কর রাভচুাত 

কর, যাহাকে ইচ্ছ! কর প্রতিষ্ঠা দাও এবং যাভাকে ইচ্ছ। কর মপ্রতিতঠ দাও । এ সমস্ত 
যাক! কিছু আছে সকলই তোমার তস্তে আছে এবং প্রত্যে বস্তুর উপরই তুমি 
বলবান্। রাত্রির পণ দিন এবং দিনের পর রাত ঠর্মি আনধন কর, ম্বঙ্কে জীবিত 
হইতে এবং জাপিতকে মৃত হইতে নিক্ষামিত কর এবং যাহাকে ইচ্ছা! কর অনন্ত মন্ন 

প্লান কর। মুসলমান বাতিরেকে মবিখাসাদিগের মির হওখা মুপলমান্দিগের উচিত নহে। 

ঘে কেঙ্গ এইরূপ করিবে সে ঈশ্বরের প্রিয় নহে । যদি £মি ঈশ্বরকে লাভ করিতে 
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ইচ্ছ! কর তখে আমাকে ( পক্ষ) অনুসরণ কর ; তাহা হইলে ঈশ্বর তোমাকে প্রীতি 
করিবেন এবং তোষার পাপ ক্ষমা করিবেন। কারণ তিনি নিশ্চয়ই করুণাময় ॥ মঃ ১। 
সিঃ৩। সূঃ৩। আঃ ২১। ২২। ২৩।২৪। ২৭॥ 

সমী £যদি প্রত্যেক জীবের কর্মের সম্পূর্ণ ফল দেওয়৷ হয়, তাহাহইলে ক্ষম! কুরা 
হইবে না এবং যদি ক্ষমা করা হয়, তাহা হইলে পূর্ণ ফল দেওয়া হইবে নাও অন্তায় 
হইবে ! যদি উত্তম কর্ম্ম ব্যতিরেকেও রাজ্য প্রদান করা হয় তাহা হইলেও অন্থায়কারী 
হইবেন । আচ্ছা, জীবিত হইতে মৃঙক এবং ম্ৃতক হইতে জীবিত কখন কি হইতে 
পারে ? কারণ ঈশ্বরের 'বস্থ। আচ্ছেগ্ত ও অভেগ্ভ এবং উহা! কখন পরিবস্তিত হইতে 
পারে না। এক্ষণে পক্ষপাতের কথ দেখ। যাহার। মুসলমান দিগের ধর্দে 

নাই, উহাদিগের অবিশ্বাদী নিশ্চয় করা, উহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোকের সহিত 

মিত্রতা রাখিবে না এবং মুপলমানদিগের মধ্যে দুষ্ট দরিগের সহিত মিত্রত। করবে 

এইরূপ উপদেশ প্রদান ঈশ্বরকে ঈশ্বরতা হইতে বহিভভূতি করিয়! দিতেছে। এই হেহ্ু 
এই কোরাণ, কোরাণোক্ত ঈশ্বর এবং মুসলমান লোক কেবল অবিষ্ভা এবং পক্ষপাত 

পূর্ণ হইয়া আছে। এই হেতুই মুসলমানগণ অন্ধকারে রহিয়াছেন। আরও মহম্মদ 
সাহেবের লীল! দর্শন কর। তোমরা যদি আমাকে পক্ষ (অনুলরণ ) কর তাহ! 

হইলে ঈশ্বর তোমাদিগের উপর প্রীতি করিবেন এবং যদি তোমরা পক্ষপাতরূপ পাপ 

কর তাহাহইলে তাহার ক্ষমাও করবেন । ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে মহম্মদ 

সাহেবেব অন্তঃকরণ শুস্ধ ছিল না। এই হেতু এইরূপ বিদ্িত হওয়৷ বাইতেছে যে 

আপনার শভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য মহন্মর সাহেব কোরাণ রগনা করিয়াছেন অথব! 

করাইয়াছেন ॥ ৪৮ ॥ 

৪৯__যে সময়ে স্বর্গীয় দূত সকল কহিল £মরি ! (ঈশ্বর) তোমার উপর প্রীত 
হইয়াছেন এবং জগতের সমস্ত স্রাোলোক অপেক্ষা পবিত্র করিয়াছেন ॥ মঃ ১। সিঃ ৩। 

সঃ৩। আঃ ২৫॥ 

সমীক্ষক-__মাচ্ছা, আজকাল ঘখন ঈশ্বরের নূত এবং ঈশ্বর কোনরূপ কুথাবান্ 

কহিতে আসেন না, ঠগখন প্রথমে কির আসিয়। থাটিবেন £ যদি বল যে প্রথনে 

মনুষাগণ পুণাক্; ছিল এক্ষনে তদ্রুপ নাই ভাহাহইলে 'মধ্যা কথ! হইবে। পরম্থ খে 

সময়ে খষ্টিংান এবং মুঘলমান মত চ লাঙল, সেই সময়ে উত্ত দেশে বিষ্তাহীন এবং 

আরণ্য মনু গধিক হিল। সেই হেহ এইরূপ বিষ্তাবিরুদ্ধ মত চলিয়! গিয়াছে। 

এক্ষণে বিদ্বান অধিক হইয়;ছেন এবং সই জন্য চলিতে পার্পে না । পরস্ক যে সকল 

এইরূপ মার ধায় মাতে তহলমুপাসের রুদ্ধ হওয়ার কথ দুরে থাকুক ক্রমশঃই অস্ত 

হইয়। যাইতেছে ॥ ৪৯ ॥ 



€৭৬ সত্যাথ প্রকাশ । 

৫০__তিনি কহেন, “উহা! হউক” এবং তাহা হইয়া যায়। অবিশ্বাসীর! তাহার 

প্রতি ছল প্রকাশ করিল এবং ঈশরও ছল প্রকাশ করিলেন। ঈশ্বর অতিশয় ছল 
ও কৌশলের প্রকাশ কর্তা ॥ মঃ ১। দি: ৩। সূ ৩। আঃ ৩৯। ৪৬ ॥ 

সমীক্ষক _-যখন মুসলমানগণ ঈশ্বর ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থ স্বীকার করেন ন!, তখন 

ঈশ্বর কাহাকে কহিলেন 2 এবং তাহার কথন মাত্রে কি হইয়া! গেল ? মুসলমানগণ 
সাত জন্মেও ইহার উত্তর দিতে পারিলেন না । কারণ উপাদান কারণ ব্যতিরেকে কাধ্য 

কখন হইতে পারে না। কারণ ব্যতিরেকে কার্য হয় ইহা বলা! আপনার মাতা ও 

পিতা ব্যতিরেকে আমার শরীর হইয়াছে এইরূপ কথ। হয়। যিনি ছল এবং দন্ত প্রকাশ 

করেন তিনি কখন ঈশ্বর হইতে পারেন না। বস্তৃতঃ উত্তম মনুষ্যও একরপ কার্ধ্য 

করেন না ॥ ৫০ ॥ 

৫১--তোমাদিগের ইহা কি অনেক হইবে না যে ঈশ্বর তোমাদিগকে তিন সহত্র 

স্বগর্শয় দূত দিয়া সাভাষা করিবেন ? মঃ ১। সিঃ৩। সূঃ ৩ আঃ ১১০ ॥ 
সমীক্ষক-__যদি তিনি মুসলমানদিগকে তিন সহস্র স্বগরণয় দূ দিয়! সাহায্য করিতেন, 

ভবে এক্ষণে যখন মুসলমান দিগের সাম্রাজ্য আনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া গেল এবং যাই- 

তেছে, তখন তিনি কেন সাহায্য দেন ন।2 এই হেতু কেবল লোভ প্রদর্শন করিয়া 

মূর্খদিগকে মুগ্ধ করিবার জগ্য এই শন্যায় কণা হইয়াছে ॥ ৫১ ॥ 
৫২--মবিশ্বাসীদিগের বিরুদ্ধে আ।মাদিগের সহায়তা কর। ঈশ্বর তোমাদিগের 

উত্তম সহায় এবং কার্াসকলের :কর্ব। । ঈশ্বরের ধন মার্গে (স্থিহ থাকিয়া) হুমি 

আল্যকে বিনাশ কব মণবা স্বয়ং ঘৃত হও, তীাভার দয়া শ্রেঠঠ জানিবে ॥ মঃ ১। লিং ৩। 

সূঃ ১৩। আঃ ১৩০1 ১৩ । ১৪১ ॥ 
সমক্ষক-__ এক্ষনে খুসলমানদিগের ভ্রম দেখ । যাহারা টউহাদিগের মহ হইতে ভিন 

হাঙগাদিগকে পিনাশ করিবার জগ্য উইাপ ঈএপের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন । পরমেশ্বর 
৮ ভ্রান্ত নে উচ্াদিগেব কপ! শ্ুলিবেন ? ঈপর সদ মুসলমানদিগের কার্ধা সকলের 

কর্ত! হয়েন, বে পুনরায় উঠ্াদ্িণেব কার্ধা চেন নষ্ট হইয়া খাকে 2 তদ্বাতাত উক্ত 
ঈশ্বর মুসলমান দিগের সহিহ “মাহ মুদ্ধ হঈরাছেন এইবনণ প্রগয়মান হইতেছে। 
দশ্বন যদি তাদৃশ পক্ষপাহী হয়েন হবে তিনে কখন ধাাস্মাদিগের উপাসনীয় হইতে 
পারেন না ॥ ৫২ ॥ 

৫৩.- ঈশ্বর তোমাদিগনে, পরোন্মভন্ত করেন ন! পরন্দু যাহাকে ইচ্ছা! করেন, তীহাকে 
ভবিনারত্র1 করিয়! তাহার দ্বারা জ্ঞাত করেন আশতএব ঈশ্বরের উপর এবং তাহ'র 

দৃতদিগের নিকট হইতে ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণ কর । মঃ ১) পিঃ 21 সুঃ৩। আই ১৫৯॥ 
সমীক্ষক-_মুসলমানগণ যখন ঈশ্বণ ব্যতীত কাহ রও নিকট হইতে ধরন বিশ্বাস গ্রহণ 



চতুর্দশ সমূল্লাস। ৫৭৭ 

গ্রহণ করেন না এবং কাহাকেও ঈশ্বরের অংশীদার ( সহযোগী ) বলিয়া মানেন না, 
তখন ভবিষ্যদ্বক্ত! সাহেবকে ধন্ম বিশ্বাস বিষয়ে ঈশ্বরের «অংশীদার” করিলেন ? ঈশ্বর 
ভবিষাদ্ধক্তার নিকটে ধর্ম্-বিশ্বাস গ্রহণ করিতে লিখিয়াছেন বলিয়। যদি ভনিষাদ্বক্তাও 
অংশীদার হইয়া গেলেন তবে মানার ( ঈশ্বরকে ) *মংশীদার” রহিত এরূপ কহা সঙ্গত 

হয় নাই । ইহার অর্থ যদি এরূপ বুঝিতে হয় যে মহম্মদ সাহেবকে ভবিষ্যদবক্তা বলিয়া 
বিশ্বাস করিতে হইবে, তাহা! হইলে এইরূপ প্রশ্ন হইবে যে মহম্মৰ সাহেবের হওয়ার 
আবশ্যকতা কি ছিল? যদি ঈশ্বর তাহাকে ভবিষ্যন্ব্প। ন! করিলে হিনি স্বয়ং আপনার 

অভীষ্ট কাধ্য সাধন করিতে পারিতেন ন| এরূপ হয়, তবে তিনি অবশই অসমর্থ 

হইলেন! ৫৩ ॥ 

৫৪__বিশ্বাসিগণ ! আনন্দ কর, পরস্পর আশ্রয় দিয়। রক্ষা কর এবং যুদ্ধে সর্ববদ! 

প্রবৃস্ত থাক ও ঈশ্বর হইতে ভীত হও, তাহা হইলে তোমরা মুক্তি পাইবে ॥ মঃ ১ । 
সিং৩। সূং৩। ১৭৮ ॥ 

সমীক্ষক_-এই কোরাণেতে ঈশ্বর এবং ভবিষ্যদ্বক্তা উভয়েই যুস্ধপ্রিয় ছিলেন এবং 
সেই জন্য যুদ্ধের আজ্ঞা দ্রিতেছেন। উহার! শাস্তি ভঙ্গ কর্ত্ী। হইলেন । নাম মাত্র 

ঈশ্বর হইতে ভীত হইলেই কি মুক্তি পাওয়। যায় ? অথব1 অধন্ম-যুন্ধ আদ্র হইতে ভীত 

হইলে কি মুক্তি পাওয়া যায়? যদি প্রথম পক্ষ অভীষ্ট হয়, তবে ভীত হওয়া আর না 

হওয়! উভয়ই তুল্য এবং যদি দ্বিতায় পক্ষ হয় তাহ। হইলেই সঙ্গত হয়॥ ৫১॥ 
৫৫__ ঈশ্বরের নিয়ম এই যে ষাঁহারা ঈশ্বরের এবং তাহার দূতের কথা বিশ্বীস করি- 

বেন, তাহারা স্বর্গে উপস্থিত হইবেন 1 সে স্থানে নদী প্রবাহ চলিতেছে এবং উহ! অতি- 

শয় প্রয়োজনীভূত। যাহারা ঈশ্বরের এবং তাহার দূতের আজ্ঞা ভঙ্গ করিবে তাভারা 

ট্টাহার নিয়মের বহিতভূভত হইবে এব: চিরস্থায়ী অগ্নিতে দগ্ধ হইবে । ঠাহাদিগের জন্য 

লজ্জীকর দুঃখ রহিয়াছে । মঃ১। ১ সিঃ। সৃঃ ৪1 আঃ ১৩! ১৪ ॥ 

সমাক্ষক-_ঈশ্বরই ভবিষাদ্বক্তা মহম্মদ সাহেনকে আপনার সহযোগী ( অংশীদার ) 

করিয়া লইয়াছেন এবং ঈশ্বরই কোরাণ লিখিয়াছেন । দেখ, ঈশ্বর ভবিষাদ্বক্তা সাহেবেব 

সহিত এক্সপ প্রেমবদ্ধ হইয়াছেন মে তীঙ্াকে স্বগর্শয় দূতের সহযোগী করিয়া দিয়াছেন : 

মুসলমানদিগের ঈশ্বর কোন এক বিষয়েও স্বতম্্ নহেন। এরূপ স্থলে তাহাকে 'লাশ- 

রীক* অংশীদার র্গিত “সহযোগিশুন্য” কহা বার্থ। ঈশ্বরোক্ত পুস্তকে এরূপ এরূপ 

কথা হইতে পারে না ॥ ৫৫ ॥ 
৫৬-_ঈীশ্বর এক ত্রসরেণু (তুলা) পরিমিতও অন্যায় করেন না। সতুকম্ম হইলে 

ভাহার উহ দ্বিগুণ করিয়া! দবেন। মঃ১। সিঃ৪ 1 আঃ ৩৭ ॥ 

সমী-_বদ্দি ঈশ্বর ্রসরেণু তুলাও অন্যায় করেন না, তবে পুণ্যের কেন দ্বিগুণ করিয়া 
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দেন! এবং মুসলমানদিগের উপর কেন পক্ষপাত করেন? বস্ততঃ কর্দফল বিগুণ অগ্রবা 
ন্যুন হইলে ঈশ্বর অন্যায়ী হুইয়! বাইবেন। ৫৬ ॥ 

৫৭__যখন তোমাদিগের নিকট হইতে বহির্গত হয় তখন উহারা তোমাদিগের 

কথিত ভিন্ন অন্য বিষয় চিন্তা করে। ঈশ্বর উহার্দিগের মনন (পরামর্শ ও যুক্তি) লিখিয়৷ 

খাকেন। ঈশ্বর উহার্দিগকে অর্জিত বস্তর কারণ হইতে বিপর্যস্ত করিয়া! দিয়াছেন। 

তোমরা কি ইচ্ছ। কর ষে ঈশ্বর যাহাদিগকে কুমার্গস্থ করিয়াছেন তাহাদিগকে সশপথে 
আনিবে? কখন না। ঈশ্বর যাহাকে মার্গভ্রষ্ট করেন পে কখন সতপথ পাইবে ন ॥ 

আঃ। সিঃ ৫। সুঃ ৪1 আঃ ৮০ । ৮৭ ॥ 

সমীঃ--যদ্দি ঈশ্বর বিষয়সকল লিবিয়া পুস্তক এবং “খাতা” প্রস্তত করিতে থাকেন, 
তবে তিনি সর্ববচ্ধ নহেন ! যিনি সর্বজ্ঞ, তাহার লিখিবার প্রয়োজন কি? মুসলমানের 

কহেন যে সয়হানই সকলকে প্রভারণ। করাতে হুষ্টাচারী হইয়াছে । যখন ঈশ্বরও 

জীবদিগকে মার্গচ্যুত করেন, তখন শয়তান এবং ঈশ্বরের মধ্যে কি প্রভেদ রহিল ? 
অবশ্থা এই ভেদ হইতে পারে যে ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ শয়তান এবং শয়তান ক্ষুদ্র শয়তান । 
কারণ মুসলমানদিগেরই প্রবাদ আছে যে যে প্রতারণা করে সেই শয়তান। এই 
প্রতিদ্ঞানুমারে ঈশ্বরকে ও শয়তান করা হইয়াছে ॥ ৫৭ ॥ 

৫৮--যদি হস্তরোধ না! করে তাহা হইলে তাহাকে ধরিবে এবং যেখানে পাইবে 

বিনাশ করিবে । মুসলমানের মুনলমানকে বিনাশ কর! যোগা নহে । কেহ অজ্জাত- 

রূপে মুসলমানকে হত্যা করিলে, এক মুসলমানকে দাঁসন্ব হইতে মুক্ত করিতে হইবে । 

যে পরিবার তোমাৰ শত্রু সেই পরিবারের কাহাকেও হত্যা করিলে তোমার (প্রায়- 

স্চিত্তের ) জন্য দান করিতে হইবে । যদি কেহ মুসলমান জানিয়া কাগাকেও হত্যা! 
করে, তাহা হইলে সে অনন্তকাল নরকে থাকিবে । তাহার উপর ঈশ্বরের ক্রোধ ও 

অভিশাপ হইয়! থাকে । মঃ। সিং ৫। সূঃ ৪ । আঃ ৯০।৯১।৯২॥ 

সমীক্ষক-- এক্ষণে এই মহাপক্ষপাহের কথ। শ্ুন। যদি মসলমান নহয়, তবে 

তাহঃকে যেখানে পাইবে বিশাশ করিবে কিন্তু মসলমানকে হত্যা করিবে না। ভ্রমক্রমে 

ম,সলমানকে বিনাশ করলে প্রায়শ্চন্ত করিতে হইবে, আর অন্যকে বিনাশ করিলে 

সর্গ লাভ হইবে। একশ উপদেশ কৃপে নিক্ষেপ করা কর্তবা। ঈনৃশ পুস্তক, ঈদৃশ 
ভবিষাদ্ধত্রা, ঈদুশ ঈশ্বর এব ঈপৃশ মত তইতে হানি ভিন্ন কিছুমাত্র লান্ত নাই এরুপ 

বিষয় সরুল না হওয়াই উত্তম । বুদ্ধিমান লোকের এইরূপ প্রামাদিক মত সকল হইতে 
পৃক্ গ'কিয়। বেদোক্ত সমস্ত বিনর বিশ্বাস করা উচিত । কারণ উহাতে কিঞ্চিম্মাত্ত ও 

অসত্য নাই । মসলমান ভন্া করিলে নরক প্রান্ত হয় এবং অন্ত মাবলম্বীদিগের 

মতে যুসলমান ত্য করিলে স্বর্গ লাত হয়। এই উভয় মতের মধ্যে কোন্টি বিশ্বাস 



চতুর্দশ সমুল্লাস। ৫৭৯ 
করা যাইবে এবং কোন্টি ত্যাগ করা যাইবে ? পরন্্ব এইরূপ দুট প্রকল্লিত মহ সকল 

ত্যাগ করিয়া বেদোক্ত মত স্বীকার করা কর্তব্য। সকল মনের জানা উচিত যে 
যাহাতে আধ্যমার্গে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষদিগের মার্গে চল! এবং দস্থ্য অর্থাৎ দুউদিগ্ের 
মার্গ হইতে পথক্ থাক। লিখিত আছে তাহাই সর্ধ্বোত্তম ॥ ৫৮ ॥ 

৫৯-_ শিক্ষা প্রকটিত হইবার পশ্চাৎ যাহার! দূতের সহিত বিরোধ করিয়াছে এবং 

মুসলমানদিগের বিরুদ্ধ পক্ষ হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে অবশ্ব নরকে প্রেরণ করিব ॥ 

মঃ ১। লিঃ ৫। সুঃ ৪1 আঃ ১১৩॥ 

সমীক্ষক-_ঈশ্বরের এবং দূতের পক্ষপাঁতের কথ। শ্রবণ কর। মহম্মদসাহেক 
প্রভৃতি মনে করিয়াছিলেন যদি আমরা ঈশ্বরের নামে এইরূপ ন। লিখি তাহা হইলে 

আপনাদিগের ধন্মপ্রতিষ্ঠা (বুদ্ধি) পাইবে না, পদার্থ লাভ হইবে না এবং আনন্দ 

ভোগ হইবে না। ইহা হইতে বিদিত হওয়া যায় যে তিনি আপনার প্রয়োজন সাধন 

করিতে এবং অন্যের প্রয়োজন বিকৃত করিতে পূর্ণ তৎপর ছিলেন। সুতরাং তিনি 

অনাপ্ত ছিলেন । আন্ত ও বিদ্বান্দিগের সমক্ষে তাহার বাক্য কখন প্রমাণ হইতে পারে 

ন! ॥ ৫৯ ॥ 

৬০__ঈশ্বরের উপর, স্বগয় দূতদিগের উপর, ধন্মপ্রচারকের উপর এবং বিচার দিনের 
উপর অবিশ্বাস করে সে নিশ্চয়ই মার্গচাত ও প্রতাত্তি হইয়াছে । যাহার! বিশ্বাস ক'রয়া 
পুনরায় অবিশ্বাসী হয় এবং পুনরায় বিশ্বাসী হইয়া! আবার পরাত্মুখ হয় ও যাহা দিগের 
অবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় ঈশ্বর তাহাদিগকে কখনও ক্ষম। কারবেন না৷ এবং ধন্মমাগ প্রদর্শন 

করিবেন না ॥ মঃ ১। সিঃ৫1সৃঃ ৪ । আঃ ১৬৪ । ১৩৫ ॥ 

সমীক্ষক-_এক্ষণেও কি ঈশ্বর “লাশরীক”৮ অথাৎ মহযোগী রহিত থাকিতে পারেন ? 

সহযোগিরহিত বলা ষাইবে এ+ং তাহার সহত আনেক সহযোগী “অংশীদার” বিশ্বাস কর! 

যাইবে, ইহা কি পরস্পর বিরুদ্ধ কথ! নহে £ তিন বার ক্ষমার পর কি ঈশ্ব আর ক্ষম! 

করিবেন না? এবং তিন বার অবিশ্বাস করিবার পর কি মার্গ প্রদশ্নন করেন অথব! 

চতুর্থ বারের পর আর মার্গ প্রদর্শিত হইবে না? যদ্দ সকল লোক চারি চারি বার 

করিয়া! অবিশ্বাস করে তাহা হইলে অবিশ্বাম অত্যন্ত অ:ধক হইয়। যায় ॥ ৬০ ॥ 

৬১ ঈশ্বর নিশ্চয়ই অসং লোকন্দিগকে এবং অবিশ্বাীদ্দিগকে নরকে একত্র করিবেন । 

আসত লোক নিশ্চয়ই ঈশ্বরের প্রতি গল প্রকাশ করে এবং তিনি উহাদিগের প্রতি ছল 

প্রকাশ করেন। বিশ্বালী মুসলমানদিগকে ত্যাগ্ করিয়া অবিশ্াসী;দগের সহিত মিত্রত। 

করিও না ॥ মঃ ১। সিঃ ৫ ।সুঃ 81 আঃ ১৩৮। ১৪১ । ১৬৩ ॥ 

সমীক্ষক-_মুসলমানদিগের স্বর্গে যাওয়া বিষয়ে এবং অগ্ভের নরকে যাওর। বিষয়ে 

প্রাজাপ কি? বাহবা ? ধিনি অসশ লোকের ছলে পত্তিত হয়েন এবং অন্তরকে ছল প্রনশশন 



৫৮৬ সঙ্যার্থ প্রকাশ। 

করেন তগ্ুপ ঈশ্বর হইতে আমর! পৃথক্ থাকি। পরস্ত যাহার! ছলী তাহারাই বাইয়া 
তাহার সহিত মিত্রতা করেন এবং তিনি উহাদিগের সহিত মিত্রতা করুন। কারণ--. 

(যাদৃশী শীতল। দেবী তাদৃশঃ খরবাহনঃ) 
“শীতলা দেবত! যেমন্। গর্দত বাহন তেমন ॥ 

যে যেরূপ তাহার সহিত তাহাদের যোগ হইলেই কার্য্যনির্বাহ হর। উক্ত ঈশ্বর 

যেরূপ ছলা তাহার উপানকও তব্রপ ছলী কেন ন। হইবে ? ছুন্ট মুনলমানদিগের সহিত 

মিত্রতা করা এবং মুধলমান ভিন্ন অগ্ত শ্রেষ্ঠ লোকের সহিত শক্রত| কর! কি কাহারও 
উচিত হইতে পারে ? ৬১॥ 

৬২-_হে মনুষ্যগণ ! এই ভবিষ্যতক্ত। ( ধন্মপ্রচারক ) সত্যের সহিত ঈশ্বরের নিকট 

হইতে তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়ছেন । অতএব তোমরা তাহার উপর বিশ্বান 
কর ॥ ঈশর অব্ভীয় ও পুজিত। মঃ১। সিঃ৫1সুঃ ৪1 আঃ ১৬৭।১৬৭ ॥ 

সমী ১--যখন ভবিষ্যঞ্ধক্তার উপর বিশ্বাস রাখার কথ। লিখিত হইয়াছে তখন বিশ্বাল 

সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বক্ত! (প্রচারক ) ঈশ্বরেগ প্শরীক” অর্থাৎ সহযোগী হইলেন কিন? ঈশ্বর 

যদি একদেশী হয়েন ও ব্যাপক ন। হয়েন, তাহ। হইলেই ভবিষ্যদ্ক্ত। তাহার নিকট হইতে 

আল্িতে এবং যাইতে পারেন এবং তাহ। হইলে তিনি ঈশ্বরই হইতে পারেন না। 
ঈশ্বর কখন একদেশী এবং কখন সর্ববদেশ। লিখিত হইয়াছেন। ইহা হইতে বিদিত হওয়। 

যহৌতেছে যে কোরাণ এক জনের রচিত নহে, পরস্ত ব্তুজনের রচিত ॥ ৬২ ॥ 

»৩-__তোমাদ্িগের উপর এই সকল বস্ত নিষিদ্ধ :_ স্বয়ং স্বৃত জীব, রুধির, শুকরের 
মাংস, যাহার উপর ঈখর খিশ্ন অন্যের ন'ন লওয়া হইয়াছে, গলবদ্ধনে নিহত, যষ্টি প্রহারে 

ব্যাপাদিত, উপর হইতে পন্ভিত হইয়' মত অথব। কোন হিংআ জগ্ত কর্তৃক নিহত ॥ ম: 

২সং৩। সূং১৫। আঃ ৩॥ 

সমীক্ষক:--এইমাত্র পদার্থই কি কেগল নিষিদ্ধ? অন্ত অনেক পশু, পক্ষী জীব 

এবং কাঁটাদি কি মুপলমান দের বিধিযুক্ত ভোজন হইবে? এই হেতু ইহা মনুষ্যদিগের 
কলপন। এনং ঈশ্বরের নহে । অতএব উহ! প্রমাণও নহে 1৬৩ ॥ 

৬৪-ঈশ্বরকে টন্তম খন প্রদান কর। তাহা হইলে অবখ মামি তোমাদ্দিগের পাপ 

নষ্ট করিব এবং ভোমাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করিব ॥ মঃ ২। সিং৬। সু: ৫। আঃ ১৯ ॥ 
সমীক্ষকঃ- বাহবা ! যুনলম!নদিগের ঈশ্বরের গুহে বিশেষ কিহুই ধন নাই এইবূপ 

হইবে! যদি বিশেষ ধন থাকিত ভাঁচা হইলে কেন থণ গ্রহণ করিবেন এবং উহা- 

ফিগকে কেন প্রচারিত করিয়। কহিবেন বে তোমাদগের পাপ নট কর্রব এবং 

তোমাদিগত+ স্বর্গে প্রেরণ করিব? এস্লে এইরূপ বিদিত হর ঘাইতেছে যে মহণ্ম। 

সাহেন ঈএরের নাম লইয়া আপনার অতপ্রায় পিদ্ধ করিয়াছেন ॥ ৬৪ ॥ 



চতুর্দশ সমুলাস । ৫৮১ 

৬৫_তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করেন এবং ইচ্ছা করেন হুঃখ দেন। যাহা 
কখন কাহাকেও প্রদত্ত হয় নাই তাহা! তোমাদ্িগকে প্রদত্ত হইয়াছে । মঃ ২। সিঃ ৬ 
পৃঃ ৪ আঃ ১৬১৮ ॥ 

সমীক্ষক £__সয়তান যেরূপ যাহাকে ইচ্ছা৷ করে পাপী করে, তন্তরপ মুললমানদিগের 
ঈশ্বরও সয়তানের কার্ধ্য করেন। যদি এইরূপ হয় তবে ঈশ্বরও স্থর্গে অথবা নরকে 
বাইবেন। কারণ তিনিও পাপ এবং পুণ্যকর্তা হইলেন, এবং জীব পরাধীন হইল। 
সেনাপতির অধীন সৈনিক কাহাকে রক্ষা করিলে অথব! কাহাকেও বিনাশ করিলে 
তাহার তাহার নিকৃষ্ট অথবা উৎকৃষ্ট ফল সেনাপতিরই হয়, সৈনিকের হয় ন! ॥ ৬৫ ॥ 

৬৬ ঈশ্বরের আঙজ্ঞ! এবং তাহার দ্ুতে (প্রচারকের ) আজ্ঞ। পালন কর। মঃ ২ 
সিং ৭। সুঃ ৫1 আঃ ৮৯ ॥ 

সমীক্ষক :__দেখ ইহা ঈশ্বরের শরীক (সহযোগী ) থাকিবার কথা! পুনরায় 
ঈশ্বরকে “সহযোগী রহিত”, মনে করা ব্যর্থ । ৬৬ ॥ 

৬৭__ঈশ্বর পুর্বকত (পাপের ) ক্ষমা করিয়াছেন এবং কেহ যদ্দি পুনরায় তক্রপ 
করে তাহা হইলে তিনি ঠাহার নির্যাতন করিবেন । মঃ ২। সিঃ ৭। সূঃ ৫। আঃ ৯২॥ 

সমীক্ষকঃ-_-কৃত পাপের ক্ষমা করা একপ্রকার পাপ করিবার আজ্ঞ৷ দিয়া উহ! 
বুদ্ধি কুর। জানিতে হইবে । যে পুস্ত্টে পাপ ক্ষমা করিবার কথা আছে তাহা ঈশ্বরের 
রচিত নহে এবং কোন বিদ্বানেরও রচিত নহে । পরন্ত উহা পাপবদ্ধক। অবশ্য 
ভবিষাৎ পাপ খগুনের নিমিত্ত কাহারও নিকট প্রার্থনা এবং স্বয়ং ত্যাগ করিবার জন্য 

পুরুষার্থ এবং পশ্চান্তাপ করা উচটিত। পবস্ত কেবল পশ্চান্তাপ করিতে থাকিবে এবং 

পাপ ত্যাগ করিবে না এক্সপ হইলে কিছুই হইতে পারে না ॥ ৬৭ ॥ 
৬৮--সেই মনুষ্য অপেক্ষা কে অধিক পানী যেঈশ্বরের উপর মিথ্যার আরোপ 

করে এবং কহে যে আমার উপরও ঈশ্বরে আদেশ হইয়াছে: পরন্তু তাহার উপর 

বন্তঃ কিছুই ( প্রচারের গাদেশ ) করা হর নাই এবং যে হে যে ঈশ্বর যেরূপ ধষ্ম 

বিশ্বাস অনতারণ করেন তজ্প আমিও ধশ্মবিনাস অবতারপ করিব । আঃ ২। সিঃ৭। 

সুঃ ১৬। আঃ ৯৪ য 
সমীক্ষকঃ-_ এই কথা হইতে সিঙ্গ হইতেছে যে যখন মহম্মদ সাহেব বলিয়াছিলেন হে 

ঈশ্বরের নিট হইত আমার নিকট সুত্র ( ছাদেশ) আমিতেছে। তখন অন্ত কোন 

দ্বিতীয় ঝাক্তিও মহম্মদ সাহেবের নার লীল। ব১ন। করিয়াছিল এইরূপ হইয়া থাকিবে । 

সেও বলিয়া গাকিণে "যু আমার নিকটও সূত্র (আাদেশ) অবতশ করিতেছে এবং 
আমাকেও প্রচারক শরনেরা বিশ্বাস কণ। উহ্ধাকে নিরস্ত করবার জ্ন্য এবং আপনার 

প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি কঈিবার জগ্ মহম্মদ পাহেব এই উপায় কথিয়। থাকিবেন। ৬৮ ॥ 



৫৮২ সত্যার্থ প্রকাশ। 

৬৯-_নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে উৎপন্ন করিয়াছি এবং পরে তোমাদ্িগের আকৃতি 
নিশ্মাণ করিয়াছি । পরে ন্বর্গের দূতদিগকে বলিয়াছি যে তোমরা! আদমকে দণ্ডবৎ 

প্রণাম কর এবং তাহার! তজ্রপ নমস্কার করিয়াছিল । পরস্তু শয়তান উক্ত নমস্কারকারী- 

দিগের মধ্যে হইল না। ঈশ্বর ক্িলেন ষে আমি যখন তোমাকে আজ! দিলাম 

তখন কে তোমাকে নিবারণ করিল এবং তুমি কেন নমস্কাব করিলে না? সে উত্তর 

করিল যে আমি উৎকৃষ্ট, কারণ তুমি আমাকে অগ্নি হইন্চে এবং উহাকে স্ৃত্তিকা হইচে 
নিশ্বাণ করিয়াছ । ঈশ্বর কহিলেন, এই হেতু তুমি এস্থান হুইতে অবতরণ কর। 
ইহা £হামার যোগ্য নহে, কারণ তুমি এই শ্থানে থাকিয়া অভিমান করিতেছ। সে 
কহিল যে, যে পধ্যস্ত কবর হইতে উত্থাপিত কর হইবে সে পর্যন্ত আমাকে অনবরুদ্ধ 

কলিয়। রাখ । তিনি কহিলেন যে তুমি নিশ্চয়ই অনবরুদ্ধদিগের মধ্যে একজন হইবে। 

সে কহিল যে ইহার দিবা তুমি; যেহেভু আমাকে স্থুনার্গচাত করিলে সেইজন্য আম 

অবশ্য উহার জন্ট তোমার ন্থৃমার্গে অবস্থান করিব এবং তুমি উহাদিগের মধ্যে অনেককে 
ভোমার প্রতি ধন্যবাদ যুক্ত (কৃতজ্ঞ) পাইবে না। তিনি তাহাকে কহিলেন যে 

উহাদগের মধ্যে যেকহ তোমার পক্ষ অবলম্বন করিবে ভাহাকে ছুর্ধশাপন্ন করিয়া 

দব্রীভূত করিব এবং তোমাদিগের সকলের ত্বারা নরক পূর্ণ করিব ॥ মঃ ২। সিঃ৮ 
সৃঃ৭আ: ১০1১১।১২।১৩। ১৪1১৫ ১৬।১৭॥ 

সমীক্ষকঃ--এক্ষণে ঈশ্বরের এবং শয়ভানের বিবাদ মন দিয়া শ্রবণ কর । যেরূপ 

“চাপরাদী” থাকে তজ্রপ এক স্বীয় দৃতছিল। সেঈশবরের আয়ত্ত হইল না! এবং 
ঈশ্বরও ভাহ'র আত্মাকে পবিত্র করিতে পারিলেন না। পরে এই বিজ্রোহীকেে, অপরকে 

পাপী করিয়' বিদ্রোহ কর! যাহার কাজ, তাহাকে ঈশর ছাড়িবা দিলেন। ইহাতে 

ঈগন্ররই মতান্ত ভর হইল । শধনহান সকলের প্রচারক এবং ঈশ্বর শয়তানের 

প্রচারক হওয়াতে এইকুপ (সন্ধ হইতেছে যে ঈখর শয়তানেরও শয়তান । কারণ 

শয়*ান প্রত্যক্ষই কহিতেছে মে তুনি মামাত স্লার্গঠাত করয়াছ। ইহ। হইতে 
উত্ত ঈশ্বরের পবেত্রতাও প্রাপু হওয় যাইতেছে না এবং ঈশর সমস্ত আসশ্ুকার্ষ্ে 

প্রবৃুণ্তর মূল কারণ হইতেছেন। এরূপ ঈশ্বর মুসলমানদিগেরই হইতে পারে, অন্ত শ্রেঠ 
বিদ্ব'ন্দগের হইতে পারে না । মুললনান দছগের ঈশ্বর ম্বর্গেব দৃঠদি?গর সংহত মনুধোর 

গ্যায়, কপাবার্তা কহাতে তিনি দেহধারা, স্বল্রচ্তধ এবং গ্যায়রহিঠ হইতেছ্েন। এই তু 

নিব'ন লোকেরা মহশ্মদোক্ত ধর্মে প্রসন্ন হইতে পারেন না ॥ ৬৯ ॥ 

৭০--ঈীখর নিশ্চয়ই তোমাদিগের অধিপঠি। তিনি আকাশ এবং পৃথিবাতে ছয় 

দিনে উৎপন করিয়া, পরে আক্কাশের উপর বিশ্রামালনে আসান হইয়াছিলেন' দন 

স্কাবে অপন!র অধিপতিকে আহবান কর। মঃ২। সিং ৮। সু ৭ আঃ ৫৩. ৫৪॥ 



শ্রয়োপশ লমুলাস । ৫৮৩ 

সমীক্ষকঃ__আচ্ছা, যিনি ছয় দিনে জগৎ রচনা করেন এবং ( অর্শ) অর্থাৎ উপরিস্থ 
আকাশের উপর নিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম করেন সেই ঈশ্বর কখন কি সর্বব- 
শক্তিমান্ এবং ব্যাপক হইতে পারেন? তাহ! যদি না হয় তবে তাহাকে ঈশ্বরও বলা 

যাইতে পার। যায় না। ঠোমাদিগের ঈশ্বর কি বধির যে আহ্বান করিলে পর তিনি 
শুনিতে পান ন| ঃ এসকল কণ! অনীশ্বর কত। এই হেতু কেরাণ ঈশ্বর কৃত হইতে 
পারে নাঁ। যদি ছয় দিনে জগণ্ড রচন! করিয়। থাকেন এবং সগুম দিনে আকাশের উপর 
বিশ্রাম করিয়া থাকেন, তবে তিনি ব্লাস্ত হইয়াও থাকিবেন। এক্ষণে তিনি কি নিজ্্রি 

আছেন অথব! প্রবুদ্ধ আছেন? যদি জাগ্রত থাকেন তবে তিনি কি এক্ষণে কিছু কর্ম 
করিতেছেন মথবা নিক্ষর্ম! হইয়। বায়ু সেবন ও উল্লম্ষনাদি করতঃ বিশ্রাম করিতে- 

ছেন? ৭০ ॥ 

৭১-__বিবাদ করতঃ পৃথিবী উপর বিচরণ করিও না। মঃ২। সিঃ৮। সূই ৭। 

আঃ ৭৩। 

সমীক্ষক£-_একথ! উত্তম; পরম্থ ইহার বিপরাত ভাবে অন্যত্র ধন্মার্থ যুদ্ধ কর! এ৭ং 
অবিশ্বীসীদিগকে বিনাশ করার করাও লিখিত আছে। এক্ষণে খল ইহা পূর্বাপর 

বিরুদ্ধ কি না? ইহ হইতে বিদ্িত হওয়া! যায় যে, মহম্মদ সাহেব যখন নির্ব্ল ইহয়।- . 

ছিলেন তখন এই উপায় রচন! করিয়া থাকিবেন এবং যখন সবল হইয়াছিলেন তখন 

কলহ উত্তেজন। করিয়া থাকিবেন, এই হেতু পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়াতে এই দুই কথাই 

মিথ্যা ॥ ৭১ ॥ . 

৭২__তত্ক্ষণাত একবারই যষ্টি প্রক্ষেপ করিল এবং প্রত্যক্ষ অজগর দৃষ্ট হইল। 

মঃ২। সিঃ৯। সূঃ ৭। আঃ ১০৫ ॥ 

সমীক্ষকঃ__ এইরূপ লেখা হইতে বিদিত হওয়ী যাইতেছে যে, উক্ত ঈশ্বর এবং 

মহম্মদ সাহেবও এইরূপ মিথা। বিষয়ও বিশ্বাস করিতেন। যদ্দি এইরূপ হয় তবে উভ- 

য়েই বিদ্বান নহে ; কারণ চক্ষু গ্বার! দর্শন এবং কর্ণ দ্বার শ্রবণ কেহই অন্থথা করিতে 

পারে না। ম্্রাং একথাও সেইপ ইন্দ্র জালের কথা ॥৭২॥ 

৭৩-_-এই হেড শামি উহানিগের প্রত বন্যা, শলভ; মণকুন, ভেক এবং রুধির 

বর্ষণ ০এরণ করিলাম । মামি উহাদিগের উপর সিয্যাতন করিলাম এবং সমুদ্রকোতে 

নিগগ্ন করিলাম । উহার যে ধনে শা্ে নিশ্চয়ই উক্ত ধার মিথ্যা এবং উহাদিগের 

কার্য।ও মিথ্যা ॥ নঃ ২। দি৯ সূ 7 আই ১৩০ । ১৩৩ ১০৭ ১৩৮ ॥ 

সমাশ্গকত এদণে যে, “যশ কাশ ভও কাহাকেও ভয় শদদশশন করিয়া কহে ৰে 

সোমাকে বিনাশ করিবার জন তোমাৰ প্রাত সর্প প্রেরণ করিব একথাও তজ্রপ | 

সাচ্ছা, যে ঈশ্বর এরপ পক্ষপাতী হয়েন যন এক জাতিকে শিগন্ধ করেন এবং অন্যকে 



৫৮৪ সত্যাথ প্রকাশ । 

অপর পারে আনয়ন করেন তিনি অধন্মণ নহেন কেন? যে মতে সহজ সহ এবং 

কোটী কোটা লোক আছে সেই মতকে যদি মিথ্যা কহা হয় এবং আপনার মতকে সত্য 

কহা হয়, তবে তত্যতীত অন্য দ্বিতীয় কোত মত কিরূপে মিথ্যা হইতে পারে ? কারণ 
কোন মতে সকল মনুষ্য মন্দ জথবা সকল মনুষ্য উত্তম হইতে পারে না। ইহা এক 

পক্ষ শ্রবণে বিচার কর! (এক তরফ ডিক্রী) এবং মহা মুখের মত কাধ্য। প্রাচীন 

বাইবেলের এবং ধর্মগীতের ধন্মন উহাদ্দিগের পূর্বের ছিল, এক্ষণে তাহা কি মিথ্যা হইয়! 

গেল ? অথবা উঠাদিগের অন্য কোন ধর্ম ছিল তাহাকেই মিথ্যা কহ। হইল ? কোরাণে 

যাহার উল্লেখ নাই এমন উহাদিগের কোন্ অন্য ধণ্ম ছল তাহ! উল্লেখ কর? ॥ ৭৩॥ 
৭৪--অতএব তুমি অবশ্যই (তাহাকে ) দেখিতে পাইবে । তাহার অধীশ্বর তখন 

পর্বতের উপর প্রকাশ করিলেন এবং উহাকে পরমাণুতে পরিণত করিলেন। মুস৷ 

মুচ্ছিত হইয়! পতিত হইল । মঃ ২। সিঃ৯। সূঃ৭। আঃ ১৪২ ॥ 
সমী +-_যিনি দৃষ্টিগোচর হয়েন তিনি বাপক হইতে পারেন না। তিনি যদি এই 

রূপ অদ্ভূত কার্ধ্য করিয়। বেড়াইতেন তবে এক্ষণেও কেন তজ্রপ কোন চমৎকার জনক 
কার্ধ্য প্রদশন করেন না? সর্ধথা স্রিদ্ধ হওয়াতে এ কথ! বিশ্বাস যোগ্য নহে । ৭৪ ॥ 

৭৫-_প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে ভীতি এবং নম্রতার সহিত মনে মনে আপনার 

অধিপতিকে এনুচ্চণন্দে ধ্যান কর। মঃ২ | সিঃ ৯ সৃঃ৮। আঃ ২০৪ ॥ 
সমীক্ষক £_কোরাণের কোন কোন স্থলে লিখিত আছে যে উচ্চৈঃস্বরে আপনার 

অণ্ধপতিকে আহ্বান কর এব কোন কোন স্থলে লিখিত মাছে যে অন্ুচ্চশন্দে ঈশ্বরকে 

স্মরণ কর। এক্ষণে বল কোন্ কথা সত্য হঠবে 2 এবং কোন কথা মিথা! হইবে? যে 

কোন কথা অন্য কথার সহিহ বিরুদ্ধ হয় হাহা প্রমন্ত গীতের তুল্য হইয়। থাকে । যদ্দি 

অমবশহঃ কোন কথা নিগত হইয়া পড়ে এবং তাহ! ও যদি বিশ্বাস করিত চাহ, তবে 

কিছুই বলিপার নাই ॥ ৭৫ ॥ 

৭৬--ভামাদিগের লুষ্টিত পরব: সব্বন্ধে প্রগ্ন করিলে কিবে “এই গুঠীত দ্রবা ঈশ্বর 
এবং ধন্মপ্রসারকের জগ ঈশ্বর হইতে ভাত হও । মং ২ সিঃ৯। সূঃ৮। আঃ ১। 

সমীক্ষক £-্লুগন করিতে এবং দন্তযর কণ্ম করিতে প্রবস্ত করিবে এবং ঈশ্বর, 
ভনিষাদ্বক্তা! ও ধন্মবিখাসী ৪ বলিয়! পরিচয় দিবে ইহা অতিশয় আশ্চন্য কথ।। ঈশর 
$ই5 ভীত হইতে বলা হইতেছে এবং দঙ্্য কায়াদি অসহকার্পেও করিতে থাকিবে 

ইত! নল! হইতেছে । তগাপি “মামাদিগের মত উন্তম” ইহা বলিতে লক্জাও হয় না। 

জ্রত্যাগকরিয়। সত্য বেদমত গ্রহণ না কর! অপেক্ষা! আার কি অন্য অপকণ্ম হইতে 

পারে? 0 ৭১। 

৭৭_-এঁড় অবিশ্ব'সীদিগকে কর্তন কর। আমি পশ্চাত্যারী সহস্র স্বগয় দূত 
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তোমাদিগের সহায় করিয়! দিব। আমি নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীদিগের হৃদয়ে তয় সার 
করিয়া দিব। সকলের গলদেশের উপর প্রহার কর উহ্াদিগের প্রত্যেক সন্ধির উপর: 
প্রহার কর ॥ মঃহ। সিঃ৯। সৃং ৮ । আঃ ৭৯১২ ॥ 

সমীক্ষক £-_বাচব! বাহুবা ! উক্ত ঈশ্বর এবং ভবিষ্যদ্বক্ত! (প্রচারক) এরূপ দয়াহীন 
যে তাহারা মুসলমান মত ভিন্ন অন্ত অবিশ্বাসীকে জড় কহেন এবং ঈশ্বর উহাদিগের 
গলদেশ ছেদন করিতে আচ্ছা! দেন ও উহাদিগের হস্ত এবং পদের সন্ধিচ্ছেদ করিতে 
সম্মতি দেন এবং সহায়তা করেন। এরূপ ঈশ্বর লক্গাথিপতি অপেক্ষ। কি ন্যুন ? কোরাণ 
কর্তারই এই সকল প্রপঞ্চ, ঈশ্বরের নহে । হযদ্দি উহা ঈশ্বরের :হয় তবে উক্ত ঈশ্বর 
আমাদিগের হইতে এবং আমর! তাঙ্কা হইতে যেন দুরে খাকি ॥ ৭৭ ॥ 

৭৮--ঈশ্বর মুসলমানদিগের সহিত আছেন। হে ধন্মবিশ্বাসী লোক সকল ! ঈশ্বর 
এবং ধণ্মপ্রচারককে উচ্চৈঃস্বরে আহবান করিতে স্বীকৃত হও । হে ধন্মবিশ্বাসী লোক 
সকল ! ঈশ্বরের এবং গুচারকের বজ্ঘ অপহরণ করি না এবং আপনার ন্যস্তবস্ত্র অপহরণ 

করিও ন1। ঈশ্বর বড়বন্ত্র করিয়াছেন এবং তিনি ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । মঃ ২! 
সিঃ৯। সূই ৮ । আহ ১৯ ১৪।+ ৭৩৩ | 

সমীক্ষক :-_ঈশ্বর কি মুসলমানদিগের পক্ষপাতশ ? এরূপ যদ হয় তবে তিনি অধন্্ম 
করেন । তাহা! নহে, তিনি সমস্ত স্গ্টিরই ঈশর | আহবান না৷ করিলে তিনি কি শুনিতে 

পান না? তিনি কি রধির ? তাহার সহিত ধণ্ম প্রচারককে ( সহযোগী ) করা কি অত্যন্ত 

অসৎ কাধ্য নহে ? ঈশ্বরের কোন্ ধনাগার পুর্ণ আছে যে লোকে অপহরণ করিবে £ 

ধর্প্রচারকের এবং আপনার ন্যন্তবস্তরর অপহরন ব্যতীত অন্য সকলেরই কি অপহরণ 

করিবে 2 অবিদ্ধান এবং অধান্ষ্িকেরই এইরূপ উপদেশ হইয়া থাকে । আচ্ছা, যিনি 

ষড়যঞ্জ করেন এবং যিনি ষড়যন্ত্রকারাদিগের লঙ্গী, সেই ঈশ্বর কেন ছল, কপট এবং 

অধন্স্ী নহেন? এই হেভু এই কোরাণ ঈশ্বর র চত নহে, পরস্ত কোন কপটী এবং ছলীর 

রচিত। অন্যথ! একসপ অসদূশ কথা কেন লিখ্খিত হইবে ॥ ৭৮ ॥ 

৭১._যে কাল পধ্ন্ত অবিশ্বাসীদিগের বলণাশ না হইবে এবং সমস্ত ধন বিশ্বাস 

ঈশ্বরের না হইবে সেই পর্য্স্ত উহাদিগের সহি যুদ্ধ করিবে। যে কিছুদ্রব্য শোমরা 
লন করিবে তাহার পঞ্চমাংশ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের এবং তাহার ধণ্মপ্রচারকের হইবে | 

মঃ ২। সং ৮। সিঃ৯।1। আঃ ৩৯৪১ ॥ 

সমীক্ষক-__এইরূপে অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া শাস্তিভঙ্গ কর্তা মুসলমানদিগের ঈশ্বর 

ভিন্ন অন্য কে হইবে? চমতকার ধণ্ম দেখ, যে ঈশ্বর এবং ধশ্ম প্রগারকের জন্য সমস্ত 

নুষ্টন করিতে হইবে এবং অপরকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে হইবে। ইহা কি দহ্থ'র কাধ্য 
নহে? লুট পদার্থের ভাগী ঈশ্বরকে করাতে তাহাকে দ্য কর! হইতেছে জানিতে 
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হইবে। এইরূপে দশ্থ্য'দগের পক্ষপাতী হইয়া ঈশ্বর আপনার তীশ্বরস্তের খর্ববত! 
করিতেছেন । ইহা! অতিশয়. আঙ্তর্যের কথা যে এইরূপ পুস্তক, এইরূপ ঈশ্বর এবং 
এইরূপ ধশ্মপ্রচারক সংসারে এইরূপ উপাধি সকল লইয়! শাস্তিতঙ্গ করতঃ মনুষ্যদিগের 
খ দিবার জন্য কোথা হইতে আসিয়াছে ! যদি ঈদৃশ ঈদৃশ মত সকল জগতে প্রচলিত 

না হইত তাহ! হইলে সমস্ত জগণ্ড আনন্দে অবস্থান করিত ॥ ৭৯ ॥ 

৮০-_যদি দেখিতে, যখন স্ব্ণয় দূতগণ অবিশ্বাসী্দিগকে উৎগীড়ন করে ও তাঙা- 
চিগের মুখে ও পৃষ্ঠদেশে প্রহার করে এবং কহে যে দৃহনের জ্বাল! আস্বাদন কর। আমি 
উহাদিগের পাপ হেতু উহাদিগকে বিনাশ করিয়াছি এবং আমি “ফ্যারো”র লোক দ্দিগকে 

নিমগ্ন করিয়াছি । তোমাদিগের যেরূপ শক্তি হয় তন্রপ উহাদ্দিগের জন্য প্রস্তত কর। 

মঃ২। সিং ৯। সুঃ৮ আঃ ৫০1৫81৫৯ ॥ 

সমীক্ষক-_-মাজকাল যখন রুশীয়েবা রূমাদির এবং ইঙ্গলগু মিসরের দুর্দশা করিল 
তখন ্বগঁয় দূত সকল কোথায় নিদ্রিত ছিল ? ঈশ্বর পুর্দ্নে আপনার সেবকদিগের 

শত্রদিগকে বিনাশ করিতেন ও নিমগ্ন করিতেন একথা যদি সত্য হইত তাহা হইলে 
এক্ষণেও তদ্রুপ করিতেন । যখন তাদৃশ হয় না তখন একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। যত 

দুর তোমরা করিতে পার ভিন্নম তাবলম্বীদিগের দুঃখদাঁয়ক কম্ম কর, ইহ! কতদূর 
অন্যায় আজ্ঞ| ! বিদ্বান এবং দয়ালুর এরূপ আজ্ঞা হইতে পারে না। এরূপ হইলে ও 
লিখিত হয় যে ঈশ্বর দয়ালু এবং শ্যায়কারী। এই সকল কণা হইতে প্রমাণ হয় যে 

মুপলমানদিগের ঈশ্বর ন্যায় এবং দয়াি সদ্গুণ হইতে দূরে মবস্থান করেন ॥ ৮০ ॥ 
৮১--হে স্বর্গীয় প্রচারক! ঈশ্বর তোমার এবং মুসলমানদিগের মধ্যে বাহার! 

তোমাকে পক্ষ করিবে তাহাদ্দিগের সায় (লাভ স্ব্ূপ হয়েন)। হে প্রচারক! যদি 

ইচ্ছাকর যুদ্ধের জন্য মুসলমানদিগকে উত্তেজিত কর। যদি তোমাদ্দিগের মধো ২০ 

কন লোক সম্ভোষবিশি্ই (স্থির; থাকে তবে উহ্বারা দুই শত লোককে পরাঙ্জিত 

করিবে। আগতএব লুষ্টিত পদার্থ ভোগ কর এবং তোমাদিগের বিধি অনুসারে পবিত্র 

বস্তু ভোজন কর ও ঈশ্বর হইতে ভীত হও । তিনি ক্ষমা কর্তা এলং দয়ালু | মঃ ২। 

সিঃ ১০। সৃঃ৮। আও ৬৩ ৬৪।০৮ ॥ 

সমীক্ষক £-_আপনার পক্ষভুক্ত করা, এবং দেই পক্ষ ইচ্ছা করলে অন্যায় ও করিবে 
এসং লান্ভ করিবে এন্প সল! কাদশ নার, বিদ্বন্তা এবং ধর্মের কথা । যিনি প্রঙ্না্দিগের 

মধ্য শান্তিতঙ্গ করতঃ যুদ্ধে প্রবৃষ্ত কবেন এবং লুন ও হত্যা করিয়া! আনীত পদার্থকে 
বিধি যুক্ত ও পবিত্র কহেন ভীঙ্ার নাম আাবার ক্ষমাবান্ ও দয়ালু কিরূপে লিখিত হয় ? 

ঈশ্বরের কথা দূরে থাকুক কোন ভদ্রলোকেরও এইরূপ কথ! হইতে পারে না। এই 
সকল কথ! হইতে কোরাখ কখন ঈশ্বরের বাক্য হইতে পারে না ॥ ৮১ ॥ 



চতুর্দশ সমুল্লাস। ৫১৭ 

৮২_উহার মধ্যে তাহার! সর্ধবদ! থাকিবে এবং ঈশ্বর সমীপে থাকাতে তাহাদিগের 
পুণ্য বৃদ্ধি হইবে । হে বিশ্বাসা লোৌকগণ ! তোমাদ্িগের আপনাদিগের পিতাকে অথবা 
আপনাদিগের ভ্রাতাকে যদি ভ্রাহার! ধন্মবিশ্বাস ত্যাগ করিয়। অবিশ্বাসীদিগের সহিত 
মিত্রতা করেন তবে তাহাদিগকে মিক্র বলিয়া মনে করিও না। ঈশ্বর পুনরায় ধর্ম 
প্রচারকের প্রতি এবং মুদলমানদিগের প্রতি আপনার আশ্বাস অবতারণ ( দান ) করিয়া- 
ছেন এবং সেনাও অবতারণ করিয়াছেন । উহ! তোমর। দেখিতে পাও নাই । উক্ত, 
লোক দগকে তিনি দণ্ড দিয়াছেন; মবিশ্বাপীদিগের এইরূপ দপ্ডই হইয়। থাকে । পরে 
ঈশ্বর বারংবার উহ্াদ্দিগের নিকট আগমন করিবেন। যাহারা বিশ্বাস করে না, তাহা- 

দিগের সহিত যুদ্ধ কর। ম£ ২। সিঃ ১০ । সুঃ ৯। আঃ ২১। ২২। ২৫।২১1২৮॥ 
সমীক্ষক-_আচ্ছ।, ঈশ্বর যদি ন্বর্গবাসাদিগের নিকটে থাকেন তবে তিনি কিরূপে 

সর্বব্যাপী হইতে পারেন ? বিনি সর্ববব্যাপক নহেন তিনি স্থষ্টিকর্তা এবং ন্যায়াধীশ 

হইতে পারেন না। আপনাদিগের মাতা পিতা এবং ভ্রাতা ও মিত্রদিগকে বিচ্ছিন্ন 

কর। কেবল অন্যায় কথা । অবশ, তাহারা যদি অসৎ উপদেশ দেন, তবে তাহ। বিশ্বাস 

কর! উচিত নহে, কিন্তু সর্ববদাই তাহাদিগকে সেবা কর! কর্তব্য । পূর্বে যদি ঈশ্বর 
মুদলমানদিগের উপর সম্থ্ ছিলেন এবং উহাদিগের সাহাব্যার্থ সেন! অবতারণ 

করিতেন, তবে এক্ষণেও কেন তদ্রুপ করেন না ? যদি পুর্বে তিনি অবিশ্বাসীিগকে দণ্ড 
দিতেন এবং পুনরায় উহাদিগের বিরুদ্ধে আগমন করিতেনঃ তাহা হইলে এক্ষণে কোথায় 

গিয়াছেন ? ঈশর !ক যুদ্ধ ব্যতিরেকে ধণন্ম-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন না ? 
এইরূপ ঈশ্বরকে আমাদিগের ।(তলাঞলি দিতে হইবে । তিনি ঈশ্বর, না একজন ক্র 

কারী 2 ॥ ৮২ ॥ 

৮৩স্আমরা, ভোমাদিগের জন্য, ঈশ্বর শ্বয়ং দণ্ড 'দবেন অথবা আমাদিগের হস্ত 

দ্বার] দণ্ড দিবেন, সেই পরিণাম (ভাগ ) দেখিব ! মঃ২। সিঃ১০ সুং৯। আঃ ৫২ ॥ 

সমীক্ষক-_মুসলমানই কি ঈশ্বরের “পুলিশ” হইয়াছে ষে তিনি নিজ হস্তে অথব' 
মুসলমানফিগের হস্তে অন্য কোদ মাবলম্বীদিগকে ধৃত করেন? অপর কোটী কোটা 

মনুষ্য কি ঈশ্বরের অপ্রিয় 2 যুসলমানদিগের মধো পাপী লোকও কি তাহার প্রিয় £ 

যদি এইরূপ হয় তবে অন্ধকারাবৃত নগরে অর্ববাচীন রাজার নায় দৃষ্ট হহতেছে' 

আশ্চর্যোর কথা এই যে বুদ্ধিমান মুসলমানও এই নিপ্ম,ল ও অযুক্ত মত বিশ্বাস 
করেন ॥ ৮৩ ॥ 

৮৪-_ঈশ্বর বিশ্বাসযুক্ত পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের প্রতি স্বর্গলাভ প্রতিজ্ঞ! করি- 

য়াছেন। সেই স্বর্গের নীচে সর্বদা জলক্োত চলিহেছে। তাহাহর। সর্বদা! সেই 

স্বানে অবস্থান করিবে। স্বগশ্থি “ইডেনের” ও মধ্যে তাহাদিগের পবিত্র গৃহ ( বাস- 



৫৮৮ সত্যার্থ প্রকাশ। 

শ্থান) আছে। পরম্থ ঈশ্বরের প্রসক্ততা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং তাহার শুভ ইচ্ছ! 
পাওয়া সর্বেধোস্তম। অতএব উহাদ্দিগকে উপহাস কর। ঈশ্বর উহাদিগকে উপহাস 
করিয়াছেন । মঃ ২। সিং ১০। সূঃ৯। আঃ ৭২। ৮০। 

সমীক্ষকঃ- আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য ইহা কেবল ঈশ্বরের নাম লইয়া 

স্ত্রী ও পুরুষদিগকে লোভ প্রদান করা মাত্র। এরূপ লোভ প্রদদান না করিলে মহম্মদ 
সাহেবের জালে কেহ আবদ্ধ হইত না । অন্য মতাবলম্বী লোকেরাও এইরূপ করিয়! 

থাকেন । মনুষ্যেরা পরম্পর উপহাসাদি করিয়। থাকে, পরম ঈশ্বরকে কাহারও 

উপহাস করা উচিত নহে। এই কোরাণ কেবল এক মহত ক্রীড়া! মাত্র ॥ ৮৪ ॥ 
৮৫__পরম্থ্ব ধন্্প্রচারক এবং ষে সকল তাহার ঝ্রুল্য বিশ্বাসী ধর্মের জন্য যুদ্ধ 

করিয়াছে এবং সেই সঙ্গে আপনাদিগের ধন এবং জীবন দিয়াছে সেই সকল লোকে রই 
মঙ্গল হইবে। ঈশ্বর উহ্াদিগের হৃদয় যুস্্রান্িত করিয়া রাখিয়াছেন এবং সেইজন্য 
তাহারা বুঝাতে পারে না। মঃ২।সিং১০। সূং ৯। আঃ ৮৯। ৯২ ॥ 

সমীক্ষকঃ__স্বার্থপরতার কথা শ্রবণ কর। যাহার! মহন্মদ সাহেবের সহিত তুলা বিশ্বাসী 

তাহারাই শ্রেঠ এবং যাহারা তাহ! নহে তাহারাই নিকৃষ্ট ! একথ! কি পক্ষপাত এবং 
অবিস্তা! পুর্ণ নহে ? যখন ঈশ্বর ( উহাদিগের হনয় ) মুদ্রাঙ্কিত করিয়া রাঝিয়াছেন, তখন 

পাপ করিতে উচ্চাদিগের কিছুমাত্র অপরাধ হয় না, পরস্ত ঈশ্বরেরই অপরাধ হইয়া 
থাকে । কারণ উক্ত হতভ্াগ্যপ্দিগের হৃদয় কল্যাণ হইতে অবরুদ্ধ করিয়। মুদ্রাঞ্ষিত করিয়! 

দেওয়া হইয়াছে ; ইহ কীণশ মহা! অন্যায় 1৮৫॥ 

৮৬-_-উহাদিগকে পবিত্র কবিবার জন্য অর্থাৎ বহিঃশুদ্ধি করিবার জন্ত ভুমি গোপনে 

উচ্নাদিগের দানার্থ দবা গ্রহণ কর ॥ ঈশ্বরের মার্গে স্থিত হইয়া, প্রাণ যাউক অথবা 

অপরের প্রাণ বিনষ্ট হষ্টক, এইরূপ ভাবে যুদ্ধ করিবে বলিয়া ঈশ্বর মুসলমান দিগকে 

স্বর্গে প্রেরণার্থ উহাদিগের জীবন এবং উহ্বাদিগের সম্পত্তি ক্রয় করিয়৷ লইয়াছেন। 

সঃ ২। সিং ১১। সুঃ৯। আহ ১০২। ১১০ 

সমীক্ষকঃ_ _লাহব । বাভব। ! মহম্মদ সাঙ্গেব? তমিতো। গোকুলস্থ গৌসাইদিগের 

তুল্য করিয়া বপিলে! কারণ লোকদিগের সম্পন্ত গ্রহণ কথ! এবং উহাদিগকে পবিত্র 

করা, ইহা তো গোসাই দিগেরই কার্য ৷ তাদুণ ঈশ্বরকেও ধন্য ! ভিনি উত্তম ব্যবস্থ। 

খুলিয়াছেন ! তিনি যুদলমান দিগের হস্তে অনা নিরপরাদীদগের প্রাণগ্রহণও লাভ 

মনে করেন উক্ত অনাথদিগকে নিহত করিয়া ভাদুশ নির্দয় মনুষাদিগকে স্বর্গ দান 
করিয়। মুসলমানদিগের ঈশ্বর দা এবং নায় সম্বন্ধে হস্ত প্রক্ষালন করিয়। বলিয়াছেন । 

এইজপে তিনি মীপনার ঈশবরস্কের অমন্যাদ। করতঃ বুদ্ধিমান এবং ধার্মিক লোকদিগে? 

নিকট স্বণিত হইয়াছেন ॥ ৮৩৬ ॥ 



চতুর্দিশ সমুল্লাস। ৫৮৯ 

৮৭-_হে বিশ্বাপী লোকগন ! তোমাদিগের নিকটস্থ অবিশ্বানী লোকদিগের সহিত 

বুদ্ধ কর। তোমাদিগের দৃঢ়তা লাভ করা উচিত। তাহারা কি দর্শন করে না যে 

প্রতি বতসর একবার অথব! দুইবার তাহারা ছুঃখে নিক্ষিপ্ত হয়? তথাপি তাহার! 

অনুতাপ করে ন! অথবা! শিক্ষালাভ করে ন! ॥ মঃ ২ সিঃ ১১ । সৃঃ ৯। আঃ ১১২ । ২২৫ ॥ 

সমীক্ষক--দেখ, ইহাও এক বিশ্বাসঘাতকতার কথা । ঈশ্বর মুসলমানদিগকে শিক্ষা 

দিতেছেন যে প্রতিবেশী হউক অথবা কাহারও ভূত্া হউক, যখনই অবসর পাইবে 

তখনই যুক্ধ করিবে অথবা হত্যা করিবে। মুললমানদিগের হইতে এইরূপ কার্য অনেক 

হইয়াছে । মুসলমানের' এইরূপ কোরাণের উক্তি সকল বুঝিয়া যদি কোরাণের 

অসংযুক্তি সকল ত্যাগ করেন তবে অতি উত্তম হয় ॥ ৮৭ ॥ 

৮৮__ঈশ্বর নিশ্চই তোমাদিগের অধীশ্বর। তিনি ছয় দিনের মধ্যে আকাশ 

এবং পৃথিবী স্প্টি করিয়াছেন । পরে তিনি উপরাকাশে ( মাসনোপরি ) বিশ্রাঙ্ 

করতঃ কার্ষোর তত্বাবধারণ করিতেছেন । মঃ ৩। সিঃ ১১। দ্ধঃ ১০। আঃ ৩।॥ 

সমীক্ষক:__উপরাকাশ এবং আকাশ একই পদার্থ। উহা নিশ্মিত নহে; উহ! 

অনাদি । উহার নিশ্বাণ লেখাতে নিশ্চয় হইতেছে যে এই কোরাণকর্তী পদার্থবিদ্। 

জানিতেন না। পরমেশ্বরের পক্ষে কি ছয় দিন পর্য্যন্ত নিশ্ম।ীণ করিতে হয় £ তবে 

হখন কোরাণে লিখিত আছে যে * আমার আচ্ছঞাতে “হউক” ; এবং উহা হইয়া যায়, 

তখন পুনরায় মাবার ছয় দিন কখন সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং ছদ্ন দিনের কথা! 

মিথা। হইল। উক্ত ঈশ্বর যদি ব্যাপক হইতেন, তবে উপরাকাশে কেন অবস্থান 

করিবেন? যখন তিনি কাঝোব তন্বাবধারণ করেন তখন তোমাদিগের ঈশ্বর প্রকৃত 

মনুষোর ঠুল্য হুইলেন। কাএণ ঘিনি সর্বজ্ঞ তিনি মাবার বসিয়। কি “তদ্বীর” 

(শত্বাবধান ) করিবেন ? ইহ! হইতে বিদিত হওয়। যায় যে? বনা এবং ( শ্বশ্বর বিষয়ে ) 

চাগ লোকই এই পুস্তক রঃনা করিয়! থাকিবেন। ৮৮ ॥ 

৮৯--মুসলমানদিগের জনাই দয়া এবং উপদেশ । মঃ৩। সিঃ ১১। সুই ১০। আ৫৫ | 

সমীক্ষক-উক্ত ঈশ্বব কি কেবল মুসলমানদিগেরই, অন্যের নহে ? এবং তিনি 

কি পক্ষপাতী যে তিনি মুসলমানদিগের উপরই দয়' করিবেন এবং অনা মন্মষোর উপর 

করিবেন না? যদ্দি বিশ্াপী মুসলমান দিগকেই ( উপদেশ) কথিত হয়, তাহাহইলে 

উহাদেগের জনা শিক্ষার আবশাকতা নাই এবং যদ্দি মুসলমান ভিন্ন অনাকে উপদেশ ন! 

করা হয় তবে ঈশ্মরেব 'বগ্ধ ই বার্থ হইল । 

৯০ _.তোমাদিগের মধো কে উত্তন বর্ম বিষয়ে শ্রেঠ চাহার পরীক্ষ। গৃহীত হইবে। 

যদি জিজঞালা কর, *বে মৃহ্যুর পশ্চ'হ অবশ্যই তোমাদিগুকে উত্থাপত কর! হইবে। 

মঃ ৩1 সিঃ ১১ । সুঃ ১১ আইন । 



৫১১০ সত্যার্থ প্রক।শ। 

সমীক্ষক-_যদি তিনি কর্মের পরীক্ষা করেন তবে তিনি সর্বজ্ঞ নহেন ৷ যদ্দি তিনি 

মৃত্যুর পর উত্থাপিত করেন তবে তিনি এক্ষণে ভাবিবিচারাধান করিয়া রাখেন এবং মৃত্যুর 
পর আর জীবিত হইবে ন1 তাহার এই নিয়মকে ভঙ্গ করেন। ইহাতে তাহার 

ঈশ্বরত্বের খর্ববতা কর! হয় ॥ ৯০ ॥ 

৯১-_-বল! হইল যে, হে পৃথিবি! তোমার জল উদরস্থ কর এবং হে আকাশ! জল 

বর্ষণ স্থগিত কর। তৎক্ষণাৎ শুক হইল ! হে লোকগণ তোমাদিগের জন্য এই উদ্রীই 
ঈশ্বরের চিহ্ন । অঠএব উহাকে ঈশ্বরের পৃথিবীর মধ্যে ছাড়িয়। দাও এবং সে ভোজন 
করিয়। বিচরণ করুক ॥ মঃ ৩। সি2১১1 সু; ১১। আঃ 5৩। ৬৩ ॥ 

সমীক্ষক:__কি বালকত্বের কথা ! পৃথিবী এবং আকাশ কি কখন বাকা শুনিতে 
গারে ? বাহব। ! £বাহব! ' ঈশ্বরের উদ্রীত আছে তবে তীহার উষ্টও আছে ! তাহা- 

হইলে হস্তী, গদ্দত এবং অশ্ব মাদিও থাকিতে পারে? ঈশ্বরের উদ্নীকে ক্ষেত্রে বিচরণ 

করিতে দেওয়া কিরূপ উ্ধম কথা" তিন কি উদ্রীর উপরও আরোহণ করেন ? যদি 

এরূপ হয় তবে ঈশ্বরের গৃহে ও নবাবের ন্যায় জাকজ্রমক হইয়া থাকে। 

৯২--যতদিন আকাশ এবং পৃিবা থাকিবে ততদিন উহার উহার মধ্যে সর্বদা 
গাকিবে। যেসকল লোক সৌভাগ্যবান্ হাচ্ারা, মত দিন আকাশ এবং পৃথিবী 
থাকিবে ততদিন ব্বর্গে সর্বদা অবস্থান করিবে। মঃ ৩। সিং ১২। সৃঃ ১১। 
আঃ ১০৫ । ১০৬ ॥ | 

মমীক্ষক-_যদি বিচার দিনের পূর্বের সকল লোকে নরকে এবং স্বর্গে গমন করিবে, 

তাহা হইলে আকাশ এবং পৃথিবী কাহার জগ্য থ'কিব? সখন নরকে অথবা ম্ব্গে 

অবস্থান করার অবধি আকাশ এবং পৃথিবীর বিছ্ভমান তা হয়, তখন স্বর্গে অথবা! নরকে 
সদ্বিদা (নিত্য ) থাকিবে একগ। মিধা| হইল । এরূপ কথা অবিদনেরই হইয়া থাকে, 

ঈশ্বরের বা বিদ্বানের হইতে পারেনা ॥ ৯২ ॥ 

১৩--তখন ইম়ুস্তফ স্বীয় পিতাকে চিল হে মহপিতহ ! আমি এক স্বপ্ন দেখিয়াছি ॥ 
মঃ ৩। লিঃ ১২ । সূং ১২) আঃ ৪ হইছে ৫৯ পর্যন্ত ॥ 

সমীক্ষক-_এই প্রকরণ পিতা পুত্রের সংবাদ কূপ উপাথ্যানে পুর্ণ আছে স্বতরাং 
কোরান ঈশ্বরের রচিত হইতে পারে ন'। কোন মনধ্য মনুষাদিগের ইতিহাস লিখিয়। 

দিয়াছেন ॥ ৯৩ ॥ 

৯৪-_তিনিই ঈশ্বর যিনি স্তন্ত ব্যতিরেকে আকাশকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন । 
উপরাকাশে তাহাকে অবস্থান করিতে দেখা যায় ॥ তিনি সূর্ধাকে এবং চন্দ্রকে গাজ্ঞাবহ 

করিয়াছেন। তিনি পৃিবাকে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন । মাকাশ হইতে তিনি জল অবতারণ 
করিয়াছেন এবং আপনাদিগের পরিমাণান্সারে অ্রোত প্রবাহিত হইতেছে । যাহাকে 



চতুর্দশ সমুল্লাস। ৫৯১ 

ইচ্ছা হয় তিনি প্রচুর ভোক্কন ত্রব্য দেন এবং যাহা ইচ্ছা হয় দান করিতে নিবৃত্ত 

হয়েন। মঃ৩। সিং ১৩। সূঃ ১৩ আহ ২1৩1 ১৭1 ২১। 

সমীক্ষক-__মুসলমানদিগের ঈশ্বর কিছুমাত্রই পদার্থ-বিস্তা জানিতেন না। যদি 

ভ্ানিতেন তবে গুরুত্বহীন আকাশকে স্তান্তের উপর স্থাপন করিবার কথ! রূপ উপাধ্যান 

কিছুই লিখিতেন না । ঈশ্বর বদি উপরাকাশ রূপ একস্থানেই থাকেন তবে তিনি সর্বব- 

শক্তিমান এবং সর্ববব্াাপক হইতে পারেন না ঈশ্বর যদি মেঘবিস্তা জানিতেন তবে 

আকাশ হইতে জঙগ অবহারণ করিয়াছেন লিখিয়া, পৃগিবী হইতে জল উপরে উত্থাপিত 

করিয়াছেন, ইহা পুনরায় কেন লিখিলেন না? ইহা হইতে নিশ্চয় হইল যে কোরান- 

রচদিতা মেঘবিস্ভাও জ্বানিতেন না। যদি তিনি সদসৎ কাধ্য ব্যতিরেকেও সুখ ও ছুঃৰ 

দেন, তবে তিনি পক্ষপাতী, অন্যায়কারী এবং নিরক্ষর পণ্ডিত হইলেন ॥ ৯১। 

৯৫-_বল যে, ঈশ্বর যাভাকে ইচ্ছা করেন, স্থুমার্গচাত করেন এবং স্ুমার্গ প্রদর্শন 

করেন। তিনি সেই মনুষ্যকে (বিশ্বাসীকে ) আপনার আঅভিমুখান করেন ॥ মঃ ৩। 

মিঃ ১৩। সৃঃ ১৩) আঃ ২৭ ॥ 

সমী £--ষদি ঈশ্বর মার্গচাত (প্রতারিত) করেন, তবে ঈশ্বরে এবং সয়তানে কি 

প্রভেদ রহিল ? যখন সয়তান অন্যকে প্রতারিত করাতে অধম হইল, তখন ঈশ্বরও তঞ্রপ 

কার্ষয করাছে তিনি অধম সয় ান কেন লা হইবেন ? এবং প্রতীরিহ কর! বশতঃ পাপ 

হওয়াতে তাহাকে কেন নরকে যাইতে হইবে না ?॥ ৯৫ ॥ 

১৬--এইক্পে আমি আরনী ভাষা-লিখিত (কারাণ অবতারণ করিয়াছি। যদি 

তোমার ইচ্ছানুলাবে ইহার শন্বসরণ কর তবে তোমার নিকট এই বিষ্তা আবিভূতি 

হইবে। অতএব ইহা বাতিরেকে তোমার নিকট অন্ত কিছুই ঈশ্বরাদেশ ' বার্তা ) 

আনয়ন করে না এবং আমার উপর হিসাব গ্রহণের ভার রহিয়াছে । মঃ ৩। সিং ১৩। 

সুঃ ১৩ আঃ ৩৭। ৪০ ॥ 

সসীক্ষক--কোরান কোন্ দিক্ হইছে অবতীর্ণ হইয়াছে? ঈশ্বর কি উপরে থাকেন ? 

একথা সতা হইলে, তিনি একদেশী হওয়াতে ঈশ্বরই হইতে পারেন না। কারণ ঈএর 

সকল স্থানেই একজপ এবং ব্যাপক । বার্তা আনয়ন করা প্হক্করার' ( বার্তাবহের ) 

কার্ষধা। ধিনি মনুষাবৎ একদেশী. ভ্াঁহারই বার্তীবহের প্রয়োজন হয়। “তিসাব” 

লওয়া অথবা দেওয়া মনুষ্যেরই কার্য, ঈশরের নহে | কীর? তিনি সর্ববরগ্ | ইহাই 

নিশ্চয় হইতেছে যে, কোরান কোন অল্লঙ্ভ মনুষোর রচিত ॥ ৯৬ ॥ 

৯৭-__তিনি সূর্ধা এবং চক্্রকে নিতা ভ্রমণকারী করিয়াছেন । মনুষ্য নিশ্চয়ই আন্যায় 

এবং পাপের কর্তা ॥ মঃ ৩। সিঃ ১৩। সুই ৮৪) আং ৩৩। ৩৪ ॥ 

সমীক্ষক-চন্দ্র এবং সূর্য্াই কি কেবল ভ্রমণ করে এবং পৃথিবী ভ্রমণ করে না? 



৭৯২ সত্যাথ প্রকাশ । 

" পৃথিবী ষদি ভ্রমণ না করে, তবে কয়েক বশুসর [যাবত রাত্রি এবং দিন হইয়! যাইবে । 
যদি মনুষ্য নিশ্চয়ই অন্যায় পাপকর্ত1! হইল, তবে কোরান শিক্ষ! কর ব্যর্থ । কারণ 

পাপের অনুষ্ঠান করাই যাহার স্বভাব, তাহারা কখনই পুণ্যাক্মা হইবে না। পরম্ত 

সংসারে সর্বদাই পুণাত্ম। এবং পাপাস্। দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। স্ৃত্তরাং এই পুস্তক 
ঈশ্বর কৃত হইতে পারে না ॥ ৯৭ ॥ 

৯৮--পরে আমি উহাকে (মনুধাকে ) সম্পূর্ণ গঠিত করিব এবং উহার 
মধ্যে আপনার আত্ম! শ্বাস দ্বার! প্রবাহিত করিব এবং তোমর! উহাকে নমস্ক!র 

( পুজা) করতঃ ভূমিতে পতিত হইবে । সে (সয়তান ) কহিল হে মদীয় ঈশ্বর ! তুমি 

আমাকে মার্গচ্ুত করিলে বলিয়া আমি নিশ্চয়ই পৃথিবীর মধ্যে উহাদিগের জন্ম 
প্রলোভন দিব এবং প্রতারণ। করিৰব। মঃ৩। সিঃ১৪। সূঃ ১৫। আঃ ২৯। ৩৯ হইতে 

৪৬ পধ্যস্ত ॥ 

সমীঃ- যদি ঈশ্বর আপনার আত্ম। আদম সাহেবের ভিতর নিক্ষিপ করিয়া থাকেন, 

তবে তিনিও ঈশ্বর হইলেন । যদি তিনি ইশ্বর হয়েন নাই এরূপ হয়, তবে নমক্কারাদি 
তক্তি প্রদর্শন বিষয়ে তাহাকে আপনার *শরীক” (সহযোগী ) কেন করিলেন? যদি 

ঈশ্বরই সয়তান প্রতারক হইলেন, তবে ঠিনি সয়তানের সয়তান ও তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা 

এবং গুরু কেন না হইলেন? কারণ তোমরা প্রগারককেই শয়তান মনে কর এবং 

ঈশ্বরও শয়তানকে প্রতারণ। করিয়াছেন। শয়তান প্রত্যক্ষ কহিয়াছে যে, আমি প্রা" 

রণ করিব। এরূপ স্থলে তাহাকে আবার দণ্ড দিয়! কেন কারারুদ্ধ কর। হইল ? 

ভাহার প্রাণবিনাশ কেন কর! হইল না? ৯৮ ॥ 

৯৯--আমি নিশ্চয়ই সমস্ত জাতির মধ্যে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছি । আমার 

যখন ইচ্ছা! হয়, তখন উহার প্রতি আমি বলি যে, উহ। হউক এবং তৎক্ষণাৎ হইয়। 

যায় ॥ মঃ ৩। পিঃ ১৪ | সুঃ ৩৬ ॥ মাঃ ৩৫ | ৩৯ ॥ 

সমীঃ_যধ্র সকল জাতির মধ ভিষাদ্বক্ত! ( প্রচারক ) প্রেরিত হইয়াছে তখন 
সেঈ প্রচারকদ্দিগের মতানুষায়ী লোৌকসকল “অবিশ্বাসী” কেন হইল ? তোমাদিগের 

প্রচারক ভিন্ন অগ্য প্রচারক কি মাননায় নহে ? ইহ সর্ববথা পক্ষপাতের কথা । যদি 

সকল দেশে প্রচারক €পরিত হইয়! থাকে, ওবে আধ্যবর্তে কোন্ প্রচারক প্রেরিত 

হইয়াছিল? হ্ৃত্রাং একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে । ঈশ্বর যখন ইচ্ছা! করেন এবং কহেন 

যে পরথিবী হইয়া যাও, তখন উহ। জড় হওয়াতে ঈশ্বরের আজ শুনিতে পারে না; 

স্বাতরাং কিরুপে নির্টিত হইজে পাবে? .এ সমস্ত অবিন্ভার কথা । একথ অজ্ঞান 

'লোকেই বিশ্বাস করে ॥ ৯৯ ॥ 

১০০--ঈীশ্বরের জন্য কন্যা অর্পণ করে। যে যেকপ প্রার্থনা করে, তাহার জন্য 



চতুর্দশ সমুল্লাস। ৫৯৬ 
তাহার পবিভ্রত৷ হয়। ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে, আমি নিশ্চয়ই প্রচারক 
€ ভবিষ্যদ্বত্ত। ) প্রেরণ করিয়াছি ॥ মঃ ৩। সিঃ ১৫। সুঃ ১৬। আঃ ৫৬1 ৬২ ॥ 

সমীঃ- ঈশ্বর কম্ক! লইয়া কি করিবেন ? কোন মনুষ্য বিশেষের কন্যার প্রয়োজন 

আছে। পুত্র কি অর্পণ করা হায় না? কন্যাই কেবল অর্পণ করিতে হইবে ইহার 
কারণ কি বল: শপথ কর! মিথ্যাবাদশীর কার্য ; ঈশ্বরের কথ। হইতে পারে না । 
কারণ সংসারে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মিথ্যাবাদী লোকেই শপথ করিয়! থাকে । 

সত্যবাদী শপথ করিবে কেন? ॥ ১০* ॥ 

১০১ ঈশ্বর এই সকল লোকের হৃদয়ে কর্ণে, এবং চক্ষুর উপর মুদ্্রাঙ্ক দিয়া অবরুদ্ধ 
করিয়াছেন এবং এই সকল লোক অসাবধান। সকল জীনকে ভাহাদিগের কৃতকর্মের 

সম্পূর্ণ ফল প্রদত্ত হইবে; উহাদিগেব প্রতি অন্যায় প্রদর্শন করা হইবে না ॥ মঃ ৩1 
সিং ১৪ । সৃং ১৬1 ১১৫ । ১১৮ ॥ 

সমীক্ষকঃ-_-ঈশ্বরই যদি মুদ্রাঙ্ক দিয়া অবরুদ্ধ করিলেন, হাহা হইলে এই হতভাগ্যগণ 
বিন! অপরাধে বিনস্ট হইল ! কারণ উহাদিগকে পরাধীন করিয়৷ দেওয়া হইল। উহা! 

কতদূর অন্যায় (অপরাধ )। আাবার বল! হইতেছে, যে যাবৎ পরিমাণে কার্ষ্য করিবে, 

তাহাকে সেই পরিমাণে প্রদত্ত হইবে, ননাধিক হইবে না। আচ্ছা, উহারা স্বতন্ত্রভাবে 
পাপ করে নাই; পরম্থু ঈশ্বর প্রবৃত্ত করাতেই করিয়াছে । তখন উহাদ্দিগের অপরা- 

ধই হয় নাই। ম্তরাং তাহার ফল উহ্বাদ্িগের পাওয়া উচিত নহে, বরং ঈশ্বরেরই 

সেই ফল প্রাপ্তি হওয়! উচিত। যদি পূর্ণ ফল প্রদত্ত হয়, তবে ক্ষমা কোন বিষয়ে 

প্রদ্দশিত হইয়। থাকে 2 যদি ক্ষম। প্রদর্শিত হয়, তবে ন্যায় উড়িয়া যায়। একপ অসার 

প্রবন্ধ কখন ঈশ্বরের রচিত হইতে পারে না, কিন্তু নির্ব্বোধ বালকেরই হইয়! 

থাকে ॥ ১০১ ॥ ৰ 

১০২--অবিশ্বাসীদিগের জন্য কারাগার-ম্বরপ নরক আমি নিশ্মাণ করিয়াছি । সকল 

মনুষোের গলদেপের মধ্যে আমি তাহার কণ্ম-পুস্তক সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছি এবং 

বিচারদিনে উত্ভার জন্য এক পুস্তক বাহির করিব এবং সে উহা। খোল! রাহিয়াছে দেখিতে 

পাইবে। নৃহের পশ্চা আমি অনেক বংশাবলীকে বিনাশ করিয়াছি । মঃ 3। সিঃ 

১৫। সুই ১৭। আঃ ৭। ১২। ১৬।॥ 

 সমীক্ষকঃ_-যাহারা কোরান, প্রচারক ( ভবিষাদ্বক্র! ) এবং কোরানোক্ত ঈশ্বর, 
সপ্তম সর্গ এবং প্রার্থনা! আদি বিশ্বাস করে না, তাহারাই যদি অবিশ্বাসী হয় এবং নরক 

যদি তাহাদিগের কুন্যই হয়, তবে উহা! কেবল পক্ষপাতেরই কথা হইল । কারণ ষ্বীহারা 

কোরান বিশ্বাস করেন তীাহারাই সকলে শ্রেষ্ঠ, এবং যাহারা অন্য বিশ্বাস করেন তাহার! 

নিকৃষ্ট ইহ! কি কখন হইতে পারে ? ইহা! অতিশয় বালকত্বের কথা যে, সকলের গলদেশ 

নীচে 



4৫৯৪ 'সত্যার্থ প্রকাশ। 

“মধ্যে কর্পুস্তক আছে। আমরা তো কাহারও গলদেশে একটিও দেখিতে পাই না1 
যদ কর্ম্দের ফল দেওয়া উহার প্রয়োজন হয়, তবে পুনরায় মনুষ্যদিগের হৃদয় এবং 
“নেজ্রা্দিতে মু্রাঙ্কিত করিয়া অবরুদ্ধ করা এবং পাপ সকলের ক্ষম। করা প্রভৃতি কিরূপ 

ক্রীড়া করা হইয়াছে ? ঈশ্বর যদি বিচারদিনের রাত্রিতে পুস্তক বাহির করিবেন এরূপ 
হয়, তবে এক্ষণে উক্ত পুস্তক কোথায় ? বশিকদিগের পুস্তকের ন্যায় এক্ষণে কি লিখি- 
তেছেন? এস্বলে এক্সপ বিচার করিতে হইবে যে পুর্বধজন্ম না হইলে জীবদিগের কর্ম 
হইতে পারে না। তাহাহইলে আবাব কর্মের রেখা কেন লিখিত হইল? যদি কর 

ব্যতিরেকেও লিখিত হইয়া থাকে, তবে উহ্াদিগের উপর অন্যায় কর। হইয়াছে । কারণ 
সু এবং অসৎ কণ্ম ব্যতিরেকে কেন উহাদ্দিগকে স্বধখ এবং ছুঃখ দিয়াছেন? যদি বল 

যে, “উহা ঈশ্বরের ইচ্ছা”, তাঠাহইলে তিনি অন্যায় করিয়াছেন । কারণ সং এবং 

অসৎ কণ্ম বাতিরেকে স্থুখ দুঃখ রূপ ফস নুনাধিক ভাবে দেওয়াকেই অন্যায় কছা বায় । 

ঈশ্বর কি উক্ত সময়ে পুস্তক স্বয়ং পাঠ করিবেন, অথব। তাহার “সেরিস্তাদার” ( সহ- 

কারী) শুনাইবে ? ঈশ্বরই যদি দীর্ঘকাল সম্বন্ধীয় জীবদিগকে বিনাপরাধে বিনাশ 
করিয়া পাকেন, তবে তিনি অন্যায়কারী হইয়াছেন । যিনি অন্যায়কারী হয়েন তিনি 
কখন ঈশ্বর হইতে পারেন না? ১০২ ॥ 

১০৫__আমি লমৃন্দদিগকে প্রমাণ স্বরূপ উদ্রী দিয়াছি। যাস্াকে প্রলোভিত করিতে 
পার, তাহাকে প্রলোভিত কর। সেই দিন সকল লো'কদ্গকে তাহাদিগের নায়ক 

( দলপতি ) দ্িগের সহিত আমি আহ্বান করিব। উহাদিগের মধ্যে যাহার দক্ষিণ 

হাম্তের মধো কর্ম্মপুস্তক প্রদত্ত জাছে। মঃ ৪ । সিঃ ১৫। সৃঃ ১৭। আঃ ৫৭ । ৬২ । ৬৯॥ 

সমীক্ষকঃ-_বাঃ বাঃ! ঈএরের যাবঙীয় বিস্ময়কর চিহ্ব আছে, তন্মধ্যে এক উদ্ী 

ঈশ্বরের অন্তিত্বের প্রমাণ এবং তাহার পরীক্ষার সাধক । ঈশ্বর যদি শয়তানকে প্রতারণ! 

করিতে জাদেশ দিলেন, তাহাহইঈলে ঈশ্বরই শয়তানের অধিপতি হইলেন, এবং সমস 

পাপের প্রবর্তক স্থিরীকৃত হইলেন । ইহাকে ঈশ্বর বলা কেবল অল্ভস্তানের কারা ৷ 

যদি এরূপ হয় যে, বিচারছিনে অর্থাৎ প্রলয়কালেই বিচারার্থ প্রচারককে ( ভবিষা' 

স্বক্তাকে ) এবং তীঙ্াার উপদ্ণে গ্রাহকদিগকে ঈশ্বর আহবান করিবেন, তাহাহইলে 

যতদিন প্রলয় না হইবে, ততদিন ভাবিবিচারাধীনে থা'কুতে হইবে এবং যতদিন বিচার 

নাহয়, ততদিন তদ্রুপ থাক! সকলেরই পক্ষে ছুঃখ দায়ক । এই হেতু শীঘ্র বিচার কর! 

ন্যায়াধীনের উত্তম কার্যা। টউন্তরবিধ ন্যায় এক প্রকার “পোপা বাইয়ের” ন্যায় 

€ উপহাসজনক নায় ) হইয়া থাকে । যেন্ধূপ কোন ন্যায়াধীশ যদি কহেন যে, যতদিন 

পঞ্চাশ বসরের চোর এবং সাধু একত্রিত না হণ, ততদ্দিন দণ্ড অখব! পুরস্কার কর। 

উচিত নহে; ইচ্ছাও তশ্রুপ হইল। কারণ এক ব্যক্তি পঞ্চাশ বৎসর যাবং ভাবিবিচ- 



চতুর্দাশ সমুল্লাস। ৫৯৫ 

রাধীনে রহিল এবং অন। একজন অস্ভই ধৃত হুইয়া তাহার ন্যায় হইয়। গেল | ন্যায়ের 
কাধ্য এরূপ হইতে পারে না। বেদ এবং মনুস্থৃতিতে ন্যায়ের কথা দেখ । হুদনুসারে' 
ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হয় না, এবং লোকে আপনার কন্ম্ামুনারে সব্বদ। দণ্ড এবং প্রতিষ্ঠা, 

পাইয়৷ থাকে | দ্বিতায়তঃ প্রচারককে সাক্ষীর তুল্য করিয়। রাখাতে ঈশ্বরের সব্্বজ্ঞতারা 

হানি হইয়াছে। আচ্ছা, একপ পুস্তক কি কখন ঈশ্বরক হ হইতে পারে এবং এরূপ 
পুস্তকের উপদেশ-কর্ত। কি কখন ঈশ্বর হইতে পারেন ? কখন ন| ॥ ১০৩ ॥ 

১০৪--এই সকল লোকের জন্য নিত্যস্থায়ী উদ্ভান আছে। তাহার নিম্নদেশো 
জলল্বোত প্রবাহিত আছে। তীহাার মধ্যে তাহাদিগকে স্থবর্ণেব কম্কণ পরিধান 

করান যাইবে। তাহারা হরিত রেশমী বন্ধের পরিচ্ছদ পরিধান করিবে । উহার! 

উহার মধ্যে উপধানযুক্ত সিংহাসনের উপর স্তুখাসীন হইবে। প্পুণ্যই শেঠ এবং 
পরলোকের : উত্থানের পর) স্বর্গলাভই শ্রেষ্ঠ । ম্ঃ ৪1 সিঃ 2৫1 সূঃ ১৮। 
আং৩০॥ 

সমীক্ষকঃ--বাহব] ! বাহবা! কোরাণোক্ত স্বর্গে উদ্ভান, অলঙ্কার, বস্ত্র, “গদী” 

এবং উপধান (বালিশ) প্রভৃতি আানন্দ ভোগের সামগ্রী আছে। আচ্ছা, কোন 

বুদ্ধিমান লোক যদি এন্থলে বিচার করিয়। দেখেন তবে দেখিতে পাইবেন যে, ইহলে+ক 
অপেক্ষা উক্ত যুসলমানদিগের স্বর্গে অন্যায় ব্যতিরেকে কিছুই অধিক নাই। অন্যায় 
এই যে, উহ্থাদিগের কশ্ম অন্তবিশিষ্ট, কিন্তু তাহার ফল অনস্ত । যে নিত্য মিষ্ট ভোজন 

করে তাহার পক্ষে অল্প দিন মধ্যেই উহা বিষহ্রল্য প্রতীয়মান হয়। যদি সর্বদাই 

স্বখভোগ করে, তবে সথৃখই উহাদিগের ছুঃখরূপ হইয়া যাইবে । এইহেতু মহাকল্প. 

পর্যন্ত মুক্তি স্থখভোগ করতঃ পুনর্জন্ম লাভ করাই সত্য সিদ্ধান্ত ॥ ১০৪ ॥ 

১৩৫--উল্ত জনপদ সকল যখন মন্যায়াচরণ করিয়াছিল তখন আমি উহাকে ধ্বংস 

করিয়াছি এবং আমি উহাদ্দিগকে বিনষ্ট করিবার প্রতিজ্ঞ! স্থাপন করিয়াছি । মঃ ৪1. 

_সিঃ১৫। সু ১৮1 আঃ ৫৭ ॥ 

সমীক্ষক £--আচ্ছ।, সমস্ত জনপদের লোকই কি পাপী হইতে পারে £ পশ্চাৎ. 

প্রতিস্ণ করাতে ঈশর সর্বজ্ঞ রহিলেন না । কারণ যখন উহাদিগের অন্থায় দেখিলেন 

তখন প্রতিজ্ঞা করিলেন ; স্থতরাং পুর্বে জানিতেন না। ইহা! হইতে তিনি দয়াহীনও, 

স্থিরীকৃ* হইতেছেন ৪:০৫ 

১০৬-_উজ্ঞ বালকের পিতা এবং মাতা উভয়েই বিশ্বাপী ছিল। এইজন্য আশঙ্ক। 

করিয়াছিলাম পাছে উহার অবিশ্বাস এবং ধশ্মবিদ্রোহেও আক্রান্ত হয়। যেস্থানে 

সূর্য নিম ( এস্তামত , ইইতেছিল সেই স্থানে উপস্থত হইলেন এবং কর্দমময় জল- 

শআোতের মধ্যে উহাকে নিমগ্ন হইতে দেখিলেন। উহাবা কহিল যে পৃথিবীর মধ্যে 



ছিউিউ, সত্যার্থ প্রকাশ। 
জুলকরনৈন, যাঙ্গজ, এবং মাজুজই নিশ্চয় উতপাড়নকারী ॥ মঃ ৪ । সিঃ ১৬। সুং ১৮1 
আং 9৮1৮৪ 1৯২॥ 

সমীক্ষক £__আচ্ছা, এই ঈশ্বর কুতদূর অজ্ঞান? তিনি আশঙ্কা করিয়! ভীত হই- 
লেন যে বালকের মাত! ও পিতা আমার মাত্রই হইয়া পরিবর্তিত হইবে। ইহ] কখন 
ইস্বরের কার্য হইতে পারে না। অগ্রে আরও অবিস্ভার কথ দেখ। এই পুস্তক- 
রচয়িঠ! জানিতেন যে সুধ্য রাত্রিতে এক জলআোতে নিমগ্ন হয় এবং পুনরায় প্রাতঃকালে 

নির্গত হয়। আচ্ছা, সূর্য্য খন পৃথিবী অপেক্ষাও অনেক বৃহৎ, তখন উহা নদী, 
অলক্রোত অথবা সমুদ্রে কিরূপে নিমগ্ন হইতে পারে ?£ ইহা হইতে বিদ্িত হওয়া যায় 

যে, এই পুস্তকের বিশ্বাসীদিগের ভূগোল ও খগোল বস্তা নাই। যদি থাকিত, তবে 
এইরূপ মিথ্যাবাক্যপুর্ণ পুস্তক কেন বিশ্বাস করিবেন ? এক্ষণে ঈশ্বরের অন্তায় দেখ । 
আপনিই পৃথিবীর স্ষ্িকর্তা, রাজ! এবং স্যায়াধীশ হইয়াও যাজজ মান.দকে পৃথিবীতে 
উৎপীড়ন করিতে অনুমতি করেন। ইহ। ইশ্বরতার বিরুদ্ধ। এইহেতু অন্যলোকই 
এই প্রস্তক বিশ্বাস করে, বিদ্বান লোক করেন না ॥ ১০৬ ॥ 

১০৭--এই পুস্তকের মধ্যে “মেরি”্র বুষ্তান্ত স্মরণ কর। তিনি আপনার বাধ- 

স্থানের পূর্ববদিগ বন্ত লোকদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তীহার উপরে একদিকে 
আবরণ বস্ত্র ছিল। আমি আপনার আত্মাকে অর্ধাৎ স্বর্গীয় দূতকে প্রেরণ করিলাম । 
তিনি ভাহার জন্য সম্পূর্ণ মনুষে'র আকুতি অবলম্বন করিয়া আবিভূতি হইলেন। তিনি 
কুহিতে লাগিলেন যে, আমি দয়াময়ের শরণ গ্রহণ করিতেছি যেন তাহার কৃপায় তুমি 

'ধযতেন্দ্রিয় হও। ভিন উত্তর দিলেন যে ভোমার অধীশ্বরের প্রেরিত ভিন্ন আমি 

অন্য কেহ নহি এবং তোমাকে পবিত্র সন্তান দ্রিবার নিমিত্ত আমি প্রেরিত হইয়াছ্ছি। 

তিনি বলিলেন যে, যখন কোন পুরু? আমাকে স্পর্শ করে নাই এবং আমি যখন অসং- 

কম্মকারিণী নহি, তখন আমার কিরূপে সন্তান হইবে ? সেই হেতু তিনি তাহাকে গর্ভে 

ধারণ করলেন এবং ষ্টাহার আবাসম্থানে দূরে অর্থাৎ বনে তাহাকে লইয়। গমন 
করিলেন ॥ মঃ ৪। সিং -৬। সঃ ১৯। আঃ ১৫। ১৬। ১৭1 ১৮। ১৯1 ২১॥ 

সমীক্ষক £-_ এক্ষণে বুদ্ধিমান লোক বিচার করুন যে, স্বীয় দূত সকল যখন ঈর. 
বরের আত্মা! তখন ঈশ্বর হইতে স্বচন্্ পদার্থ হইতে পারে না। দ্বিতীয় অগ্ায় এই বে 

উল্ত কুমারী মেরী সম্ভান পাওয়! অথবা কাহারও সমাগম করা ইচ্ছা করেন নাই; 

পরস্থ ঈশ্বরের আ্ঞাবশতঃ স্বর্গীয় দূত তাহাকে গর্ভবতা করিল-_ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ 

কাধা। এশ্খলে সন্ত অনেক অসভাতার কথ! লিখিত আছে এবং তাহ! উল্লেখ কর। 

উচিত বোধ হইল না ॥ ১০৭ ॥ 

১০৮- তোমরা কি দ্ধ নাই যে, অবগ্থাপার্দিগকে প্রভারণ। করিতে লমতান 



চতুর্দশ সমূল্লাস। ৫৯৭ 
সকলকে প্রতারক করিয়! জামি প্রেরণ করিয়াছি? মঃ৪। সিঃ ১৬। সূং ১৯। 
আঃ ৮১ ॥ 

সমীক্ষক :__-ঈশ্বরই যখন প্রতারণা করিবার জন্য প্রেরণ করিতেছেন তখন প্রতী- 
রিতের কোনরূপ দোষ হইতে পারে না এবং তাহাদিগকে কিন্বা শয়তানদিগকে 
দণ্ড দেওয়া হইতে পারে না। কারণ সকলই ঈশ্বরের মাজ্ঞাযুক্ত হইয়া থাকে। 

স্বতরাং উহার ফল ঈশ্বরেরই হওয়া উচিত। যদি তিনি সত্যপর এবং ন্যায়কারী 
হয়েন, তবে স্বয়ং উহার ফল স্বরূপ নরকভোগ কুরিবেন। যদি ন্যায় ত্যাগ করিয়৷ 
অন্যায় করেন তবে তিনি অন্যায়কারী হইবেন এবং জ্ন্যায়কারীকেই পাপী কহ 
যায় ॥ ১০৮ | 

১০৯-_-যে সকল মনুষ্য অনুতাপ করে, বিশ্বাদ করে, সশুকর্্ম অনুষ্ঠান করে এবং 
পুনরায় সতপথ লাভ করে আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়! থাকি ॥ মঃ ৪। সিঃ ১৬। 

সূহ ২০ | আঃ ৭৮ ॥ 

সমীক্ষক £_ অনুতাপ বশতঃ পাপ ক্ষমা করিবার যে সকল কথ! কোরাণে আছে 

তাহ! সকলকে পাপে প্রবুস্ত করে মাত্র । কারণ ইহাতে পাগীদিগের পাপানুষ্ঠান 

করিতে অনেক সাহস বৃদ্ধি হইয়া যায়। এইহেতু এই পুস্তক এবং ইহার রচয়িতা 
পাপীদ্িগের পাপ করিতে ইচ্ছা বৃদ্ধি করে । শ্বতরাং এই পুস্তক পরমেশ্বর কৃত হইতে 
পারে না এবং উহাতে কথিত পরমেশ্বরও পরমেশ্বর হইতে পারেন না ॥ ১০৯। 

১১০-__পৃথিনী পাছে বিচলিত ( কম্পিত ) হয়, এই জন্য আমি উহার মধ্যে পর্ববত 

নিশ্মাণ করিয়াছি । মঃ 31 সি: ১৭। সুঃ ২১। আঃ ৬০ 

সমীক্ষক £--যদি কোরাণের রচয়িতা পৃথিবার ভ্রমণাদি জানিতেন তাহা হইলে 

এরূপ বগা কখন কহিষ্তেন না বে পর্র্বতের ধারণ গ্চেতু পৃথিবী বিচলিত হয় না । 

ভাহার মাশঙ্ক। হইয়াছিল যে, পর্দ্বত যদি না ধারণ করিত তাহা হইলে বিচলিত 

_হইত। এতদূর কহিবার পরও ভূমিকম্পের সময় পৃথিবী কেন কম্পিত হয় ?॥ ১১০ ॥ 

১১১--মামি উক্ত স্ত্রীকে শিক্ষা দ্রিলাম । তাহার গুহা মঙ্গ সে রক্ষা করিল এবং 

আমি উহার মধো আপনার মাহা গ্রাসরূপে প্রশাহিত করলাম ॥ মঃ 81 সিঃ ১৭। 

সঃ ২১। আং ৮৮ ॥ 

সমীক্ষক ;- ঈশ্বরের পুস্তক এইরূপ অশ্নাল কথ! রহিয়াছে । ঈশ্বরের কথা দূরে 

থাকুক কোন সভ্য মনুষোবও এরূপ কথা হয় না। যখন মনুষ)দিগের পক্ষে এরূপ 

কথা লেখা বিদেয় নহে তখন পরমেশ্বরের পক্ষে কিরূপে শোভা পাইতে পারে £ এই, 

সকল কথাবশতঃ কোরাণ দুষিত হইয়া থাকে । যদি বেদসকলের ন্যায় উৎকৃষ্ট কথ! 

থাকিত, তবে অতি প্রসংসার হইত ॥ ১১১ ॥ 
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১১২--ভোমর! কি দেখনা যে আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু আছে 
( বেষন, সূ্ধ্য, চন্দ্র, তারা, পর্বত, বৃক্ষ এবং পশু) সে সকল ঈশ্বরকে পুজা করে । 

উহাদিগের মধ্যে উহ্াদিগকে স্বর্ণের কঙ্কণ, মুক্তার অলঙ্কার, রেশমী বস্ত্র পরিধান 

করিতে দেওয়! হইবে। চতুর্দিকে বেষ্টনকারীদিগের জনা এবং দণ্ডায়মান লোকদিগের 

জন্য আমার গৃহ পবিত্র রাখিবে। পরে আপনার শরীরের মলিনত৷ দুর কর।, আপনার 
বলি সামগ্রী পূর্ণ করা এবং পুরাতন গৃহের চারি দিকে বেষ্টন করা আবশ্যক । অতএব 

ঈশরের নাম ধ্যান কর ॥ মঃ ৪ [ সিং ১৭। সুঃ ২২। আং ৯৯। ২৩। ২৫। ২৮। ৩৩॥ 

সমীক্ষকঃ-_-আচ্ছা, যে সকল বস্ত্র জড় এবং পরমেশ্থরকে না জানিতে পারিয়াই 

বিচরণ করিতেছে তাহার! তাহাকে কিন্নুপে ভক্তি করিতে পারে ৪ এইহেতু এই পুস্তক 
ঈশ্বরকৃত কখনই হইে পারে না; পরস্ত ইহ! কোন ভ্রান্তের রচিত বলিয়া প্রতীয়মান 

হইতেছে । বাহবা! এ স্বর্গ অতি উত্তম! যে স্থানে স্বর্ণের ও মুক্তার অলঙ্কার এবং 

পরিধানের জন্য রেশমি বন্ত্র পাওয়া যায়! উক্তবিধ স্বর্গ এন্যানের রাজাদিগের গু 

অপেক্ষা শ্রেন্ট বলিয়া বোধ হয় না। যখন পরমেশ্বরের গৃহ হইল, তখন তিনি উক্ত 
গৃহে অবস্থান করেন এইরূপ হইবে । তবে মৃত্তিপৃজ। হইল না কেন? তবে কেন 
অন্য মৃত্তি পুজার খগ্ডন কর! হয়? ঈশ্বর যখন ভেট (বলি) গ্রহণ করেন, আপনার 
গৃহের চত্তুর্দকে বঝেষ্টন করিতে আজ্ঞ। দেন এবং পশুদিগকে হত্যা করাইয়। ভোজন 
করান তখন উল্ত ঈশ্বর মন্দির বাসী, তৈরব এব: ছুর্গার সদৃশ হইলেন এবং মহামৃত্তি 
পুজার প্রচারক হইলেন। কারণ মুত্তি সকল তাপেক্ষা মসজিদ বৃহত মৃত্ি। এইহেতু 
মুনলমানও উাহাদিগের ঈশর প্রধান মৃত্তিপুজক ; এবং পৌরাণিক জৈনগণ ক্ষুদ্র যুত্তিপূজক 
মাত্র 8 ১২২ ॥ 

১১৩-_-শেষ বিচারের দিন পুনরায় তোমর। নিশ্চয় উদ্ধপিত হইবে। মঃ&। দি 
১৮ সুংঃ ২৩ ॥ পাঃ ১৬॥ 

সমীক্ষকঃ--বিচার দিন যাবত সৃতক কি কবরে থাকিবে অথবা অন্ধ স্থানে থাকিবে £ 

যদি উহাতেই গ'কে তবে বিকৃত ও দু্গন্ধরূপ শরীরে অবস্থান কত; পুণ্যাত্াও ছুঃখ 
ভোগ করিবে । এ বিচার অন্যায়! দুর্গন্ধ অধিক হইয়। রোগশুপত্তি কর তে মুনলমান 

ও ঠাহাদগের ঈশ্বর পাপভ:গী হইবেন ॥ ১১৩ ॥ 

১৪-সেই দিন উহাদিগের বিরুদ্ধে উহাদিগের জিহব।, হস্ত এবং চরণ উহ্হাদ্দিগের 

কার্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে। ঈখর আকাশ এবং পৃথথবার গলোক-ম্বরূপ॥। প্রাচীরস্থ 
দীপন্থানে সগিবেশিত দীপের নাষ উহার আালোক। উক্ত দীপ কাচের ল্টনে 
আবৃভ। উত্ত লগ্ন দীপ্যমান তারার ন্যা; উদ্্বল। উ" দাপক পবিভ্র “গেতুন” 

(0115) বৃক্ষের ( হৈলের ) ছার! জ্বলিত হয়। উক্ত বৃক্ষ পুর্বদিকের অথবা পশ্চিম 
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দিকের নিকটস্থ নছে ( অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যস্থিত ) উহার তৈল অগ্নিসংসক্ত না হইলেও 
দীপ্তি (জালোক ) প্রদান করে। ঈশ্বর ধাহাকে ইচ্ছা করেন আপনার আলোকের 
আার্গ প্রদর্শন করে ॥ মঃ ৪ সিঃ ১৮1 সুঃ ২৪ । আঃ ২৩। ৩৪ ॥ 

সমীক্ষক-__হস্তপদাদি জড় হওয়াতে কখন সাক্ষ্য দিতে পারে না। এই কথা 
সৃতিক্রমানুসারে বিরুদ্ধ হওয়াতে মিথ্যা হইতেছে । ঈশ্বর কি অগ্নিময় বিছ্বাৎ ? 
যেরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে, তাদৃশ দৃষ্টান্ত ঈশ্বরের প্রতি ঘটিতে পারে না। তবে 
অবশ্ট কোন সাকার বস্ততে ঘটিতে পারে ॥ ১১৪ ॥ 

১১৫-_শীর্বর জল হইতে সকল পাণীকে উৎপন্ন করিয়াছেন । উহাদের মধ্যে 

কেহ উদরের উপর ভর করিয়! চলিয়া থাকে । যে কেহ ঈশ্বরের এবং তাহার ধর্প- 
প্রচারকের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়৷ থাকে তাহাকে বলযে ঈশ্বরের এবং তাহার 
ধশ্মপ্রচগারকের মাজ্ঞা পালন করুক। যদি ধন্মপ্রচারকের মাজ্ঞা পালন করে, দয় 
লাভ করিবে ॥ মঃ 91 সিঃ১৮| সুঃ ২৪। আঃ ৪8৪ ৫১। ৫৩1 ৫৫॥ 

সমীক্ষক--যে সকল প্রাণীর শরীরে সকল তত্বই দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে কেবল জুল 
হইতে উৎ্পন্গ কর! হইয়াছে এরূপ বল। কিরূপ তন্ববিষ্ত। ( ফিলছপি )? ইহা কেবল 

অবিস্তার কথা । যখন ঈশ্বরের সহিত ধন প্রচারকের আজ্ঞাপালন করিতে হয়, তখন 

তিনি ঈশ্বরের প্শরীক” সহযোগী হইলেন কি না? যদি এরূপ হয় তবে কোরাণে 

ঈশ্বরকে “সহযোগী রহিত” এরূপ কহ! হয় কেন 2 ॥ ১১৫ ॥ 
১৯৬--উক্ত দিন আকাশ মেঘের দ্বাব! বিদীর্ণ হইয়া যাইবে এবং স্বর্গীয় দূত সকল 

অবতীর্ণ হইবে । অবিশ্বাসীদিগের কথ! বিশ্বাস করিও না । উহ্া্দিগের সহিত বিবাদ 
বুদ্ধি করতঃ বিরোধ করিবে । ঈশ্বর উহাদিগের অকল্যাণ কল্যাণে পরিবস্তিত করেন। 

যে অনুতাপ কৰে এবং উত্তম কণ্ম করে সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরেরদিকে জাগমন করে ॥ মঃ 

৭। সিঃ২৯। সুঃ২৫। নাঃ ২৪।৪৯। ৬৭ ৬৮॥ 

সমীক্ষকঃ--আকাশ মেঘ দ্বার বিদীর্ণ হইবে একথা সতা হইতে পারে না। যদি 
আকাশ কোনরপ মুত্তিবিশিষ্ট পদার্থ হইত, তবে বিদীর্ণ হইতে পারিত। মুসলমানদিগের 

উক্ত কোরাণ শান্তিতঙ্গকরঃ কেবল বিদ্রোহ এবং বিবাদ উত্তেজনা করে এবং সেই জন্য 

বিদ্বান এবং ধাণ্মিক লোক উহার উপর শ্রদ্ধা করেন না । পাপ এবং পুণের যে 

পরস্পর পরিবর্তন হয় ইহাও একপ্রকার উত্তম গ্তায়! তিল এবং মাষকলায় কি 
কখন কোনরূপ পরস্পর পরিবন্তিত হইতে পারে? যদি অনুতাপ করিলে (পাপ) 

খণ্ডন হয় এবং ঈশ্বর লাভ হয়, তবে কেহই পাপ করিতে ভীত হইবে না। এই হেতু 

এ সকল কথ। বিস্ঞাবিরহ্ধ ॥ ১১৬ ॥ 

১১৭--আমি মুলার প্রতি বিশ্বাস পুস্তক প্রেরণ করিলাম, উহাকে কহিলাম যে 
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রাত্রিতে আমার ভূতাগণ লইয়! প্রস্থান কর, কারণ তোমরা নিশ্চই পশ্চাত অনুস্থত 

হইবে। নগরের মধ্যে একত্রিত করিবার জন্ক “ক্যারেো” লোক প্রেরণ করিল। সেই 

পুরুষ যিনি আমাকে স্থষ্টি করিয়াছেন তিনি ও মার্গ প্রদর্শন করেন। দেই পুরুষই 
আমাকে ভোজন করান এবং আমাকে পানীয় প্রদান করেন। শেষ বিচারের দিন 

সেই পুরুষই আবার অপরাধ ক্ষমা করিবেন এইরূপ আশা করিয়! থ।কি ॥ মঃ ৫ | সিঃ 
১৯1 সঃ ২৬। আঃ ৫০ ৫১। ৭৬। ৭৭1৮৪ ॥ 

সমীক্ষক £-_ঈীশ্বর যদি মৃসার প্রতি পুস্তক প্রেরণ করিয়! থাকেন, তবে তিনি কেন 
পুনরায় দাউদ, ঈশা এবং মহম্মদ সাহেবের নিকট পুস্তক প্রেরণ করিলেন ? কারণ 

পরমেশ্বরর বাক্য সর্বদা এককপ হইয়া থাকে, কিন্তু এরূপ কথাতে ভ্রম হয়। উহার 

পশ্চা কোরাণ পর্যস্ত পুস্তক প্রেরণ করাতে পূর্ব্ব দত্ত পুস্তককে অসম্পূর্ণ ও ভ্রমযুক্ত 

মনে করিতে হইবে। বদি উক্ত তিন পুস্তক সত্য হয়, তবে এই কোরাণ মিথ্যা হইবে। 
এই চারি পুস্তক প্রায়ই পরস্পর বিরুদ্ধ এবং সেইহে্ু উহার] সন্বদা সত্য হইতে পারে 
না। ঈশ্বর যদি জীব উৎপন্ন করিয়া থাকেন তাহাহইলে উহার! বিনাশ প্রাপ্ত ও হইবে 

অর্থাৎ উহাদ্দিগের কখন নাশ এবং কখন অঠাবও হইবে। যদি পরমেশ্বরই সকল 

প্রানীকে পান ও ভোজন করান এরূপ হয় তবে কাহারও পীড়া হওয়1 সঙ্গত নহে এবং 
সকলকে তুলা ভোজন দেওয়া আবশ্বন্ধ | পক্ষপাত করতঃ কাহাকে উত্তম এবং অন্যকে 

নিকৃষ্ট ভোজন দেওয়া অর্থাৎ যেরূপ রাজার শ্রেষ্ঠ ভোজন এবং দরিদ্রের নিকুষ্ট ভোজন 
প্রাপ্তি হয় তদ্রপ হওয়া উচিত নহে। যদি পরমেশ্থরই পান ভোজন এবং পথা দাতা 

হয়েন তবে কাহারও পীড়া হওয়া সঙ্গত নচে; পরস্ত মুসলমান আদিরও পীড়! হইয়া 

থাকে । ঘদ্দি ঈশ্বরই রোগ মোচন কর?ঃ স্বচ্ছন্দ দাতা হয়েন, তবে মুন্থলমান দিগের 

শরীর সমূহেও রোগ খাক! সঙ্গত নছে। যদি থাকে তবে উক্ত পরমেশ্বর পূর্ণ বৈস্ভ 
নহেন। যদি তিনি পুর্ণ বৈষ্ হইতেন, তবে মুললমানদিগের শরীর সকলে কেন রোগ 

গাকিবে 2 যদি তিনিই বিনষ্ট এব? জাবিত করেন এরূপ হয়, তাহ! হইলে উক্ত ঈশ্বরের 

পাপও পুণাস্পর্শ হইয়! থাকে । যদিজন্ম জন্মান্তরের কর্মানুসারে ব্যবস্থা! করা হয়, 

তবে তাহার কিছুই অপরাধ হয় না। যদি বিচার দিনের রাত্রিতে তিনি পাপক্ষম! ও 

বিচার করেন, তাহা হইলে তিনি পাপ বুদ্ধি কারক হইয়া পাপধুক্ত হইবেন । যদি তিনি 
ক্ষমা না করেন, তবে কোরাণের কথা মিথ্যা না হইয়! রক্ষা পাইতে পারে না। ১১৭ ॥ 

১৯৮- তুমি আমা দগের মন্বষ্য নহ; অন্যথা যদি তুমি সত্য বল, তবে কোনরূপ 

চিহু আনয়ন কর । তিনি কহিলেন এই উদ্রীই (চিহ্ন স্বরূপ)। উহার জন্থ একবার 
ওল পান আবশ্যক ॥ মঃ ৫ । সিঃ ১৯ । সঃ ২৬। আঃ ১৫০ । ১৫১ ॥ 

সমী:--'আচ্ছ।। প্রস্তর হইতে উদ্রী নির্গত হওয়ার কথ! কিকেহবিশ্বাস করিতে 
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পারে ৪ যাহার! এই সকল কথা বিশাল করিয়াছিল, তাহার! বন্য ছিল । উদ্ভীকে 
চিতু স্বরূপ প্রদান কর! কেবল আরণ্য ব্যবহার ঈশ্বরকৃত নহে । যদি এ সমস্ত ঈশ্বর 
কৃত হইত, তবে ইহাতে এরূপ ব্যর্থ কথ। থাকিত নাঁ॥ ১১৮ ॥ 

১১৯-_হে মুসা, আমি নিশ্চয়ই ( সব্র্ষজয়ী ) সর্বশক্তিমান ঈশ্বর । তোমার যি 
নিক্ষেপ কর। তখন দেখিল যে উহা সর্প এবং চলিত হইতেছে । হেমুসা, ভীত হইও, 
না! কারণ ধশণ্ঘ প্রচারকগণ আমার সমীপে ভীত হয়েন না। ঈশ্বরের অন্ত কেহ ঈশ্বর 
নাই_-তিনি উপরাকাশের অধীশ্বর। মুসলমান হইয়া আত্মার প্রতি অবাধ্যতী' 
(বিদ্রোহ ) করিও না এবং আমার নিকট আগমন কর ॥ মঃ ৫1 সিঃ১৯। সঃ ১৭ 

আও ১৯। ১০1 ২৬ ৩১ ॥ 

সমীক্ষক £-মারও দেখ যে, ঈশ্বর মাপনার মুখেই অতিশয় আধিপত্য গুকাশ 

করিতেছেন। আপনার মুখে আপনার প্রশংসা করা যখন শ্রেষ্ঠ পুরুষেরও কার্য নহে, 

তখন ঈশ্বরের কিরপ হইতে পারে 2 তখনই তিনি ইন্দ্রজালের যষ্টি প্রদর্শন করিয়া 

বন্যালোকদিগকে বশীভূত করতঃ স্থয়ং আরণ্য ঈশ্বর হইয়া বসিলেন । এপ কণা ঈশ্ব-- 

রের পুস্তকে কখন হইতে পারে না। যদি তিনি উপরাকাশ্ের অর্থাৎ সপ্তম স্বর্গের 

অধিপতি হয়েন, তাহ! হইলে তিনি একদেশী হওয়াতে ঈশ্বর হইতে পারেন না। যদি, 

অবাধাতা কর! মন্দ হয়, তবে ঈশ্বর এবং মহম্মদ সাহেন কেন আপনাদিগের স্তুতিতে 

পুত্ভক পুর্ণ করিলেন ? মহ্মদ সাহেব ভনেককে বিন1শ করিয়াছেন__ইহাতে অবাধাত! 

(বিপ্রোহ) করা হুইল না কি? এই কোরাণ পুনকুক্তু এবং পূর্ববাপব বিরুদ্ধ কথায় 

পুর্ণ আছে। 

১২*_-তোমর! অন্পমান কর যে পর্নতসকল দ্ঢু স্থিত, কিন্ত বিচলিত মেঘের 

হায় উহাদিগকে চলিতে দেখিবে। তিনি সকল বস্তরকে দৃঢ় সংস্থিন্ত করিয়াছেন এবং 

উহ! তীহ্ার কৌশল । তোমরা যাহা অনুষ্ঠান কর, তিনি তাহা সমস্ত সতর্ক তাবে 

জানেন । মং ৫। সিং ২০। সঃ ২৭। আহঃ ৮৮ ॥ 

_. জমীক্ষক £_ মেঘের ন্যায় পর্বত বিচলিত হওয়া কোরাণ-রচয়িতার দোশেই 

খাকিবে__অন্যত্র হয় না। শয়তানকে না ধবাতে এবং দণ্ড না দেওয়াতে ঈশ্বরের 

সতর্কতার ( অপ্রমন্ততার ) বিষয় একপ জ্ঞানা যায় যে, যিনি একক্তন বিজ্বোহীকেও 

সাজ পর্যান্ত ধৃত করিতে অথব! দণ্ড দিতে পারিলেন না৷ তাহার অপেক্ষা অধিক 

অসাবধানী আর কে হইবে 1 ১২০ ॥ 

১২১__মুস' তাহাকে যুষ্টাঘাত করিলেন এবং তাঙ্গার শ্গায়ূপূর্ণ করিলেন ( রন 

করিেন)। চিনি কহিলেন ভে শামীল শাখীশ? ভিটনহ তং হগলার তি 

প্রতি শন্যা'য় করিয়াছি । অতএব শামাকে কমা করুন তিনি ততক্ষণ কম! 

ণ৬ 
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করিলেন, কারণ নিশ্চয়ই ভিনি ক্ষমা-কর্তা এবং দয়ালু । তোমার অধিপতি ধাহ। কিছু 
ইচ্ছা করেন এবং যাহা নির্বাচন করেন তাঙাই উৎপন্ন করেন। মঃ৫। পিঃ ২০। 
সঃ ২৮। আঃ ১৪1 ১৫1 ৬৬ ॥ 

সমীক্ষক $__ আরও দেখ যে, মুনলমানদিগের এবং খ্রীক্লিয়ানদিগের ধশ্বপ্রচারক 
ও ঈশ্বরের ধন্ম প্রচারক মূসা মনুষ্য হত্যা করেন এবং উক্ত ঈশ্বর ক্ষম! করিয়া থাকেন । 
এই উভয়ই জন্যায়কারী কি না? তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই কি আপনার 
ইচ্ছাতে উতপল্প করেন? তিনি কি আপমার ইচ্ছাতেই একজনকে রাজ! এবং শপরকে 
জ্বরিদ্র অথবা একজনকে বিদ্বান এবং অপরকে মৃর্থা্দি করেন ? যদি এরূপ হয় তবে 

কোরাণও সনা নহে এবং উক্ত ঈশ্বর অন্যায়কারী হওয়াতে ঈশ্বরই হইতে পারেন 
না) ১২১।॥ 

১২২--আমি মনুষ্দিগকে তাহাদিগের পিতামাহার উপকার করিতে আজ্ঞ। 
দিয়াছি। পরম্থ যে সকল বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ে যদি তাহারা উভয়ে 

আমার সহযোগী হইতে ইচ্ছ! করিয়া তাহাতে তোমাকে লওয়াইতে চেষ্টা করে, তবে 

উহার্দিগের কথা! পালন করিও না । তোমরা আমার অভিমুখে আসিবে । আমি 

নিশ্চঘই উহাকে তীহখর জাতিস্থলোক দিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছি। সেই হেতু 
তিনি উহাদিগের মধ্যে পঞ্চাশত নুন সহজ্ব বশুসর মবস্থান করিয়াছিলেন । ম: ৫। 
সিঃ২০। ২১। সং ২৯। আঃ ৭1 ১৩॥ | 

সমীক্ষক $__-মাতা পিতার সেবা কর! অবশ্য উত্তম এবং তীহারা বন্দ ঈশ্বরের সহ- 

যোগী হইতে ইচ্ছা করিয়! তজ্রপ কছেন তাহ! হইলে তাহা শ্রবণ না করাও সঙ্গত; 
পরম্থ বদি মাতা ও পিতা মিখ্যাভাষণাদি করিতে আঙ্ছা। ছেন, তাহা হইলে তাহা কি 

পালন করিতে হইবে ? সুতরাং উক্ত কথ! অদ্ধেক উত্তম এবং অধ্কেক অধম। নুহজাছি 
প্রচারককেই যদি ঈশ্বর সংসারে প্রেরণ করেন, তবে জন্য জীব সকলকে কে প্রেরণ 

করে? বদি বল যে ভিনিই প্রেরণ করেন, তবে সকলেই প্রচারক নহে কেন? প্রথমে 

সদি মনুষাদিগের লহৃত্র বগুসর পরমায় হইভ, তবে এক্ষণে কেন হয় না” এই হেড 

একথা সঙ্গত নছে 1 ১২২ ॥ 

১২৩--ঈশ্বর প্রথমবার উৎপত্তি করেন এবং দ্বিরীয়বারও তাহাকে উৎপত্তি করি- 

বেন তখন তোষরা তীহারই নিকটে প্রত্যাবর্তন করিবে । যে দিন শেষ বিচার 
ক্উপস্রিত হইবে, সেদিন পাপী নিরাশ হইবে । যে সকল লোক বিশ্বাসী এবং সৎকর্প্- 

কারী, তাহাদিগকে উদ্ভানের মধো ভূবিত ও সজ্জিত কর! হইবে । যদি জামি এক 

বাত্যা প্রেরণ করি, তখন উহ্থারা তৎক্ষণাৎ দেখিবে যে, তাহাদিগের ক্ষ ( শঙ্ক ) 

হরিজ্লাবর্ণ (শুদ্ধ) হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর উত্তলোকদিগের হাদয় মুদ্বাঙ্িত করিয়া 
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করিয়া এরূপ অবরুদ্ধ করেন, যে উহার বুঝিতে পারে না! মঃ ৫। সিং ২১। সূ ৩৯ ॥ 

আত ১১। ১১। ১৪ ৫০ ৫৮॥ 

সমীক্ষক :__ঈশ্বর যদি ুইবারই উৎপত্তি করেন এবং তৃতীয়বার করেন না, তাছা 

হইলে উৎপত্তির আদিতে এবং দ্বিতীয় বার উৎপত্তির অস্তে নিষ্কর্্মী হইয়া বসিয়। থানেন 

এইরূপ হইবে; এবং এক অর্থব! দুইবার উৎপত্তির পশ্চাৎ তাহার সামর্থ কর্মহীন 

এবং ব্যর্থ হইয়া যাইবে । যদি ম্যায়ের দিন পাপীলোক নিরাশ ভইয়! যায়, তবে উত্তম 

কখ!; পরম উহার প্রয়োজন কুত্রাপি এরূপ নাই যে মুসলমান ব্যরীত সমস্ত পাপীকে 

বুঝাইয়া নিরাশ করা যাইবে । কারণ কোরাণের কয়েক স্থানেই পাপী সম্মন্ধে অন্যেরই 

প্রয়োজন আছে । যদি উদ্ভান রাখ। এবং সঙ্ভা (পরিচ্ছদ ) পরিধান করাই মুসলমান 

দিগের ন্বর্গ হয়, তাহ। হইলে উহ! এই সংসারের তুল্য হইল। তৃদ্ধতীত সেই স্থানে 

উদ্ভান-পালক ( মালী ) এবং স্বর্কারও আছে এইরূপ হইবে, অথবা ঈশ্বরই উদ্ধান- 

পালকের এবং স্বর্ণকারের কার্য করেন এইরূপ হইবে । যদি কাহারও নুন অলদ্ধার 

প্রাপ্তি হয়, তবে সেই স্থানে চৌধ্যও হইয়া থাকে এবং চোরকে স্বর্গ হইতে নরকেও 

প্রক্ষেপ করা হয়, এইরূপ হইবে । যদি এরূপ হয়, তবে নিত্য স্বর্গে অবস্থান করিবে 

এই কথা মিথ্যা হইয়া পড়িবে । যদি কৃষকদিগের ক্ষেত্রের উপরও উম্বরের দৃষ্টি হয়, 

তাগ হইলে উহ কৃষিবিস্ভার অনুভব হইতেই হইয়। থাকে । যদ্দি এরূপ মনে করা বায় 

ষেঈশ্বর আপনার জ্ঞান হইতেই সকল বিষয় জানেন, তাহা হইলে এরূপ ভয় প্রদর্শন 

কর! কেবল আপনার শ্রাথা প্রকাশ করা মাত্র । ঈশ্বর যদি জীবদিগের হৃদয় মুদ্রাঙ্ক- 

সংলন্ত করিয়! মবরুদ্ধ করিয়া পাপ করাইয়া থাকেন, তবে তিনিই উক্ত পাপের ভাগী 

হইবেন ; স্তীব তাহা হইতে পারে না। যেরূপ জয় এবং পরাজয় সেনাঁপতিরই হইয়া 

থাকে, তঞ্জপ ঈশ্বরই সমস্ত পাপ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১২৩। 

১২৪-+এই সকল সূত্র জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থ । তিনি স্ত্ত বাতিরেকে আকাশ উৎপর 

করিয়াছেন তোমরা উহা দেখিতেছ, তিনি পৃথিবী বিচলিত হইবে না বলিয়া তাহার মধ্যে 

পর্বত সমস্ত স্গিবিষ্ট করিয়াছেন। তোমরা কি দেখ নাই যে ঈশ্বর রাত্রি মধ্যে দিন, 

ও দিন মধ্যে রাত্রিকে প্রবেশ করাইতেছেন । তোমরা কি দেখ নাই যে ঈশ্বরের কৃপা 

বশতঃ সমুদ্রের মধ্যে জলযান সকল চলিতেছে । উহাতেই তিনি আপনার চিহ্ন সকল 

প্রদর্শন করিতেছেন ॥ মঠ ৫। সিং ২১। সুঃ৩১। আঃ ১।৯। ২৮। ৩০ | 

সমীক্ষক £_-বাহব! কি জ্ঞানপুর্ণ পুস্তক ! উহাতে সর্ধ্থা বিষ্ভা বিরুদ্ধ ভাবে 

আকাশের উত্পত্তি, উহাতে স্তস্ত সংযোগের আশঙ্কা এবং পৃথিবীকে স্থির করিবর ভল্ত 

পর্ন * স্ষ্পদেশ করা ইত্যাদি কথ। রহিয়াছে, স্বল্প বিদ্ভাবান্ও এরূপ কখন িঙিতে অথবা! 

বিশ্বাস করিতে পারে না । (পুস্তকের মধ্যে ) জ্ঞান দেখ যে, দিবসে রাত্রি আসিতে 



৬%৪ ' সঙ্যার্থ প্রকাশ। 

পারে না এবং রাত্রিতে দিন হইতে পারে না এরূপ হইলেও এককে অপরের মধ্যে 

প্রবিষ্ট করিবার কথা লিখিত হইয়াছে ! ইহ! অতিশয় অবিদ্বানের কথা । এইহেতু 
'কোরাণ বিন্ভাপূর্ণ পুস্তক হইতে পারে না। জ্বলঘান ( নৌকা) ঈশ্বরের ক্কপাবশতঃ 
চলিতেছে ইহা বলা কি বিস্তাবিরুত্ধ কথা নহে? উহ মনুষ্যদিগের ক্রিয়া ও কৌশলাদি 
স্বার! চলিতেছে অথবা! ঈশ্বরের কৃপা হইতে চলিতেছে ? যদি লৌহুময় অথব। প্রস্তরময় 

নৌকা নিশান করিয়! সমুদ্রে চালান হয়, তাহ! হইলে ঈশ্বরের চিহম্বরূপ উহা! নিমগ্ন 
হইয়া! যায় কিনা? এই হেতু এই পুস্তক বিদ্বানের অথব! ঈশ্বরের রচিত হইডে 
পারে না ॥১২৪। 

১২৫--ভিনি স্বর্গ হইতে পৃথিবীর উপর সমস্ত কার্য্ের তত্বাবধান করেন। যে দিন 
'তোমাদিগের গণনানুসারে সহস্র বগুসর পরিমিত হইবে, সেই দিন সমস্তই তাহার অভি- 

মুখে পুনরায় উপস্থিত হইবে। তিনি পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞাতা, সর্বশক্তিমান এবং 
ধয়ালু। পরে উহাকে পূর্ণগঠিত (পুষ্ট ) কধিলেন এবং তাহার মধ্যে আপনার আত্মা 
( শ্বাসদ্বার1) প্রবাহিত করিলেন। কহযেম্ৃতার দূত যাহাকে তোমার্দিগের উপর 
প্রেরণ কর! হইয়াছে, সেই তোমাদিগকে বিনাশ করিবে । যদি ইচ্ছ! করি তবে আমি 

সকল ক্ীবকে অবগ্যই শিক্ষাদান করি; পরস্ত আম! হইতে নির্গত বাক্য সিন্ধ (সত্য) 

হইবে, যখন আমি কহিলাম যে দৈত্য ও মনুষ্য একত্র করিয়! নরক পুর্ণ করিব ॥ মঃ ৫। 
'সঃ২১। সুঃ৩২। আঃ 81৫1৭1৯১১ ॥ 

সমীক্ষক :---এক্ষণে প্রকৃত প্রমাণিত হইল যে, যুসলমানদিগের ঈশ্বর মণুষ্যের ম্যায় 

একদেশী। বন্দি তিনি ব্যাপক হুইতেন .তাহা হইলে এক দেশ হইতে কার্য কর।, 

অবতরণ কর! এবং আরোহণ করা হইত পারে না। যদি ঈশ্বর স্বগরর দূত প্রেরণ 

করেন এরূপ হয়, তাহা হইলেও ভিনি ম্বরং একদেশী হইলেন এবং স্বয়ং আকাশে 

লম্ববান হইয়া আছেন আর স্থবগয় দূত সকল যেন ধাবমান হইচেছে এইক্সপ হইল । 
স্বগণঁয় ঘৃৎ বদি দয়া করিয়া কোন কার্য বিকৃত করিয়া বসে অথবা কোন ম্বৃতককে ত্যাগ 
করিয়া যায়, তাহা হইলে ঈশ্বর কি জানতে পারেন? যিন সর্ববঞ্জ এবং সর্ধবব্যাপক- 

তিনিই অবশ জানিতে পারেন। পরম্থ এই ঈশ্বর তদ্রুপ নছেন। যঙ্গি তাহা হইতেন 
তাহ। হইলে তাহার স্বর্গীয় দূত প্রেরণ করা এবং কয়েক ব্যক্তিকে কয়েক প্রকারে 
পরীক্ষা করিয়া লইবার কি প্রয়োজন ছিল? তষ্ডিন্ন এক সহত্্র বসরে গমনাগমনের 

প্রবন্ধ করাতেও তিনি সর্বশক্তমান নহেন | যদি মৃত্যুর দৃত থাকে, তবে উক্ত দূতক্জে 

বিনাশ করিবার জন জন্য কোন্ মৃত্যু আছে? উক্ত দূত 'যদি নিত্য হয়, তবে এক দু 

অমরত্ব সম্বন্ধে অবশ্যই ঈশ্বরের সহযোগী হইল । এক সময়ে নরক পূর্ণ করিবার জন্ষ 
'জ্রীবদিগকে শিক্ষাঙ্গান করিতে পারেন না এবং উহার্দিগের পাপ ব্যতিরেকে আপনার 



চতুর্দিশ সমুল্লান। ৬০৫ 

ইচ্ছানুসারে নরকে পতিত করিয়া উহাদিগকে দুঃখ দিয় “তামাশা” দেখিতেছেন এরূপ 
যদি হয়, তবে উক্ত ঈশ্বর নিশ্চয়ই পাপী, অন্তায়কারী এবং দয়াহীন হয়েন ! যে পুস্তকে 

এইরূপ কথা আছে তাহা বিদ্বান অথব! ঈশ্বর কৃত হইতে পারে না৷ এবং যিনি দয়। ও 
ন্যায়হীন, তিনি কখন ঈশ্বরই হইতে পারেন না ॥ ১২৫ ॥ 

১২৬--কহ যে যদি স্ব হইতে অথবা হত্যা হইতে পলায়ন কর, তবে উক্ত পলায়ন 

হইতে তোমাদিগের কিছু লাভ হইবে না । হে প্রচারকের পত্বীগণ ! তোমাদিগের 

মধ্যে কেহ যদি প্রত্যক্ষ নিলজ্জভা প্রকাশ কর, তাহার জন্য দণ্ড দ্বিগুণ করা যাইবে 

এবং ঈশ্বরের পক্ষে উহা! সহজ ( স্থগম ) ॥ মঃ ৫ । সিঃ ২১। সুই ৩৩। আঃ ১৬। ৩০ ॥ 

সমীক্ষক £_ মহম্মদ সাহেব ইহা এই জন্য লিখিয়া থাকিবেন যে কেহ যুদ্ধশ্থলে 

পলায়ন করিবে না। তাহ! হইলে আপনা দ্িগের জয় হইবে মৃত্যু হইতেও ভয় পাইবে 

না, এশ্রয বৃদ্ধি পাইবে এবং ধন্মও প্রতিষ্ঠিত হইবে । পত্বীগণ যদি নিলজ্জত| প্রকাশ 

না করে, তবে কি প্রচারক সাহেব নিলজ্জত| প্রকাশ করিবেন ? পত্বীর্দিগের উপর দণ্ড 

হইবে আর প্রচারক সাহেবের উপর দণ্ড হইবে না ইহ! কিরূপ বিচার ? ॥ ১২৬ ॥ 

১২৭_-আপনার্দিগের গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাক। ঈশ্বরের এবং প্রচারকের আঙ্ধ! 

পালন কর, তন্তিন অন্যের করিও না। “জৈদ ( মহম্মদ্দের কৃত্রিমপুত্র ) যখন স্বয়ং 

পরিভপ্ত হইল, তখন আমি তোমার সহিত উহার বিবাহ দিলাম। কীরণ, পাছে 

বিশ্বানীদিগের মধ কেহ কৃত্রিম পুত্রের স্ত্রীকে, উক্তপুত্র তৃপ্ত হইবার পর, বিবাহ 

করিলে নিন্দিত হয়”  এইরূপে ঈশ্বরের মাড্ঞাই পালন করা হইল। উক্ত বিষয় 

সম্বন্ধে ধর্মপ্রচারকের উপর কোনরূপ নিন্দা নাই। মহম্মদ কোন মনুষ্যেরহই পিতা 

নহেন। যে সক্ল ধর্ম বিশ্বাস বিশিষ্ট স্ত্রী যৌঠ্কু ব্যতিরেকেও ধর্্ম-প্রচারককে আত্ম 

সমর্পন করিবে, সেই সকল স্ত্রী বিধি অনুসারে গৃহীতব্য। উহ্াদিগের মধ্যে যাহাকে 

ইচ্ছা! করিবে তুষি ত্যাগ করিতে পার এবং ষাহাকে ইচ্ছা করিবে আপনার জন্য স্থান 

দিতে পার। তোমার পক্ষে তাহ। পাপ হইবে না। হে বিশ্বাসী লোকসকল ! ধণ্ম- 

শ্রচারকের গৃকে প্রবেশ করিও না। মঃ ৫। সিঃ ২২। সঃ ৩৩। আঃ ৩৩। ৩৭ । ৩৮। 

৪৬1 ৪৭1 8৪৮ । ৫০ ॥ 

সমীক্ষক £--ন্ত্রীলোক গৃহে কারারুদ্ধের ন্যায় অবরুদ্ধ থাকিবে এবং পুরুষ মুক্ত 

থাকিবে ইহ। অতিশয় অন্যায় কথা । আ্ত্রীলোকদিগের চিত্ত কি বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, 

পবিঞ্ঞদেশে ভ্রমণ এবং স্ষ্টির বিবিধ পদার্থ দর্শন করিতে ইচ্ছা করে ন! ? এই অপরাধ- 

বশতঃ মুসলমানদিগের বালক সকল বিশেষ ভ্রমণপ্রিয় এবং বিষয়ী হইয়৷ থাকে । 

ঈশ্বরের এবং ধর্ম প্রচারকের শাজ্ঞ কি একরূপ ও অবিরুদ্ধ অথব। ভিন্নরূপ ও বিরুদ্ধ 

যদি একরপ হয়, তবে উভয়ের আজ্ঞ। পালন করিতে কহা। ব্যর্থ এবং ষদ্দি ভিন্ন ভিন্ম ও 
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বিরদ্ধ হয়, তাহা হইলে এক সত্য এবং অপর মিথ্যা। একজন ঈশ্বর এবং জপর 
শয়তান হইয়া যাইবে । অথবা উশ্বরের সহযোগী হইয়! যাইবে। ধন্য কোরাণোক্ত 
ঈশ্বর, ধণ্প্রচারক এবং কোরাণ ! আপরের ইউ নষ্ট করিয়া আপনারই সাধন করাই 
বাহাদিগের অভিপ্রেত হয়, সেই উক্তরূপ লীলা প্রকাশ করিয়া! থাকে । ইহা হইতে 

এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে মহম্মদ সাহেব অতিশয় বিষরী ছিলেন । যদি বিষয়ী না 
হইতেন তাহ! হইলে কৃত্রিম পুত্রের স্ত্রীকে অর্থাৎ পুত্রবধূকে কেন আপনার স্ত্রী করিয়া 
লইবেন? পরে আবার ঈশ্বরও এইব্প কার্ধ্কারীর পক্ষপাতী হইলেন এরং অন্যায়কে 
ন্যায় স্থির করিলেন! মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহারা বন্য হয়, ভাহারাও পুত্রবধূ ত্যাগ 
করে। ধর্ম প্রচারকের বিষয়াস-ক্ত সম্বন্ধে লীলা প্রকাশ করিতে কোনরূপই প্রতি- 
বন্ধক ন! থাকা কতদূর অন্যায় কথা ! প্রচারক যদ্দি কাহার পিতা ছিলেন ন। তবে 
“গৈ” কাহার পুত্র ছিল? এক্ূপ কেন লিখিত হইল ? উহাও উত্তবিধ স্থার্থ সাধনের 
কথা । যখন আপনার পুত্রের স্ত্রীকেও উদ্বাহ করা হইতে প্রচারক সাহেৰ রক্ষা পান নাই, 
তখন কিরূপে অন্য হইতে রক্ষা পাইবেন? এরূপ চত্ুরত! দ্বারাও অসৎ কার্য্য বিষয়ে 
কেহ নিন্দা হইতে রক্ষা পায় না। পরক্ীয় কোন স্ত্রীও যদ্দি প্রচারকের উপর প্রসঙ্গ 
হইয়া বিবাহ্থ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলেও কি বিধি যুক্ত হইবে ? প্রচারক যে 
স্ত্রীকে ইচ্ছা করিবেন ত্যাগ করবেন এবং মহম্মদ পাহেবের স্ত্রীগণ, প্রচারক অপরাধী 
হইলেও কখন তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না, ইহা অতিশয় অধন্ম্ের কথা । 

প্রচাথকের গৃহে যেরূপ কেহ ব্যভিচার দৃষ্টিতে প্রবেশ করিবে না, তদ্রপ প্রচারক 

সাহেবেরও যে কোন লোকের গৃহে প্রবেশ করা উচিত নহে। প্রচারক কি যাহার 
তাহার গৃহে নিঃশঙ্কভাবে প্রবেশ করিবেন অথচ মাননীয়ও থাকিবেন ? আচ্ছা, কে 
এমন বিচারান্ধ আছে যে এই কোরাণকে ঈশ্বরের-কৃত, মহম্মদ সাহেবকে প্রচারক 
( ভবিষ্যদ্বক্তা! ) এবং কোরাণোক্ত ঈশ্বরকে পরমেশ্বর বলিয়া মানিতে পারেশি ইহা 
অতিশয় আশ্চর্যের কগা যে ঈদৃশ যুক্তিশূন্ত এবং ধর্্মবিরুন্ধ বাক্যযুক্ত মত, আরবদেশ 
বাসী প্রভৃতি মনুষাগণ বিশ্বাস করিয়াছেন !| ১২৭॥ 

১২৮--ধশ্মপ্রচারককে ছুঃখ দেওয়া অথবা তাহার পশ্চাং তাহার পত্বীর্দিগকে কখন 

বিবাহ কর তোমাদিগের পক্ষে যোগ্য নহে । ঈশ্বরের সক্ষে উহ নিশ্চয়ই মহাপাপ । 
ধাহার। ঈশ্বরকে এবং তীঙ্গার প্রচারককে- ছুঃখ দেয়, ঈশ্বর নিশ্চয়ই সেই লোকের উপর 
অভিশাপ দিয়াছেন। যাহার! যুদলমানদিগকে এবং মুসলমানদিগের স্ত্রীলোক দ্দিগকে 
ভাঁহাদিগের গপরাধ ব্যতিরেকেও দুংখ দেয়, ভাহার| নিশ্চয়ই মিথ্যাভাষণের এবং প্রত্যক্ষ 
পাশের তার বন করিবে । উষ্তারা গভিশাপগ্রস্ত । যেস্বানে উহাদিগকে গৃহ করিয়। 
তা ক! হইবে এবং বিশেষরূপে নিহত কর] হইবে । হে আমাদিগের মবীশ্থর ! 



চতুর্দশ সমূল্লাস। ৬০৭ 
উহাদিগকে ছিগুণ দণ্ড জাও এবং (লাধারণ অভিশাপ অপেক্ষা ) অধিক অভিশাপ 
প্রদান কর। মঃ ৫। সি ২২ সূঃ৩৩। জা ৫০1৫৪ ৫৫1৫৮ ৬৫ ॥ 

সমীক্ষক :-_বাহব! ! স্বর কি ধন্মের সহিত আপনার ঈশবরস্ প্রদর্শন করিতেছেন? 
প্রচারককে দুঃখ দেওয়া বিষয়ে নিষেধ কর! যেরূপ সঙ্গত তত্রপ অন্যকেও ছুঃখ দেওয়! 
প্রচারককেও নিষেধ করা যোগ্য ছিল, তাহা! কেন (নিবারণ ) করিলেন না? কাহা- 
কেও ছু'খ দিলে কি ঈশ্বর দুঃখী হইয়। পড়েন? যদি তদ্রুপ হয় তবে তিনি ঈশ্বরই 
হইতে পারেন না । ঈশ্বরকে এবং ধর্ম প্রচারককে ছুঃখ দেওয়! বিষয়ে এইরূপ করাতে 
কি সিস্ধ হইতেছে না যে, ঈশ্বর এবং প্রচারক যাহাকে ইচ্ছ। করিবেন দুঃখ দিবেন এবং 
কন্ত সকলকে যেন হুঃখ দেওয়া আবশ্যক ? যেরূপ মুনলমানদিগকে এবং মুনলমানদিগের 

স্ত্রীলোকদিগকে দুঃখ দেওয়া নুচিত, তজ্প লন্যমনুষাকেও ছুঃখ দেওয়া অবশ্ট অকর্তৃব্য। 
বদি এরূপ না মনে কর! হয় তবে উহাও পক্ষপাতের কথ|। ধন্য বিদ্রোহ উত্তেজক 
ঈশ্বর এবং প্রচারক ! সংসারে ইহার। যেরূপ নির্দয় তঙ্রপ অন্য অতিশয় বিরল। ইহার! 
যেরূপ লিখিয়াছেন যথা 'অন্য লোকদিগকে ফেস্ানে পাওয়া যাইবে, বিনাশ করিবে 
এবং ধৃত করিবে, তন্্রপ কেহ যদি মুসলম'নদিগের উপর আজ্ঞা দেয়, তাহা হইলে দে 

কথা সুসলমানদ্দিগের উত্তম বৌধ হইবে কি না? উঃ! প্রচারক আদি কিরূপ হিংশ্রক ! 

ইহারা! পরমেশ্বরের নিকট অন্যকে আাপনাদিগের অপেক্ষা ছিগুণ দুঃখ দিবার জন্য 

প্রার্থন৷ করিবার কথ! লিখিয়াছেন। ইহ! পক্ষপাত স্বার্থপরতা! এবং মহা অধন্মের কথা । 

এই হেতু এপর্য্স্তও মুলমান লোকদিগের মধ্যে অনেক শঠ লোক এইরূপ কার্া 
করিতে ভীত হয় না। শিক্ষ। ব্যতিরেকে মনুষ্য যে পণুর সমান হইয়া অবস্থান করে, 

ইহা সঙ্গত কথ! ॥ ১২৮ ॥ 

১২৯- ঈশ্বর সেই পুরুষ যিনি বায়ু প্রেরণ করেন এবং মেঘ উদ্ধাপন করেন 
পরে তিনি উহাদ্দিগকে দগ্ধ (মৃত) নগরের অভিমুখে চালিত করেন। আমি মৃত 

( ছগ্ধ) পৃথিবীকে দগ্ধ হইবার পণ উহ্ণদগের ত্বার! পুনরুজ্জীবিত করি। এইরূপেই 
কবর নকল হইতে পুনরুণান হইবে । তিনি আপনার কৃপাগুণে নিত্য অবস্থানের জন্য 
(আবাস শ্থান)) গৃহ নিশ্নাণ করিয়াছেন। €স স্থানে পরিশ্রম আমাদিগকে স্পর্শ 

করে না এবং উহার মধ্ো ক্লান্তি অনুভব করিতে হয় না । মঃ ৫। লিঃ ২২। সূঃ ৩৫| 

আঃ 1৯৩৫ ॥ | 

সমীক্ষকঃ_ বাহবা ! ঈশ্বরের কি তন্ববিষ্ভা ( ফিলজফি )| তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, 
এবং মেঘ উত্থাপন ও বিচালন করেন। ঈশ্বর উচ্ণদিগের দ্বার। মৃতককে পুনজবিদ্ধ 
করিয়া বেড়ান ! ঈশ্বর সম্থন্ধে এ দকস কথা হইতে পারে না। কারণ ঈশ্বরের কাধ্য 

নিরন্তর একরূপই হইয়া থাকে । যদি গৃহ হয়, তবে তাহার নিন্মাণ ব্যতিরেকে হইতে 
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পারে না এবং বদি নির্মিত হয়, তবে নিত্য গ্থায়ী হইতে 'পারে না। যাহার শর'র 

আছে, সে পরশ্রম ব্যতিরেকে দুঃখী হইয়া থাকে এবং শরীর বিশিষ্ট কখন রোগ হইতে 

রক্ষা পায় না। যে এক স্স্রী সমাগম করে সেও যখন রোগ হইতে রক্ষা পায় না. 

তখন যে অনেক স্ত্রী হইতে বিষয় ভোগ করে তাহার কতদূর দুর্দশা হুইয়। উঠিবে ৯ 
এই হেতু মুসজমানদিগের স্বর্গে অবস্থান ও সর্বদা! স্ধদায়ক হইতে পারে না ॥ ১২৯ ॥ 

১৩০--কোরাণের নামে দৃঢ় শপথ করিয়। বলিতেছি যে, তুমি নিশ্চিতই প্রেরিত, 

(দত) দিগের মধ্যে একজন। তীহার উপর বিশুদ্ধ ( সরল) মার্গ প্রকাশিত হই- 
য়াছে; তিনি দর্ধশক্তিমান্ এবং দয়ালু ॥ মঃ ৫। সিঃ ২৩। সুঃ ৩১ ॥ অঃ ১। ২॥ 

সমীক্ষক £_এক্ষণে দেখ যে যদ্দি কোরাণ ঈশ্বরের রচিত হইত, তাহ। হইলে ইহার 

শপথ কেন করিবেন ? যদি ধণ্মপ্রচারক ঈশ্বরের প্রেরিত হইতেন তাহ! হইলে পালিত- 

পুত্রের স্ত্রীর উপর কেন মোহিত হইবেন 2? কোরাণবিশ্বাসিগ্রণ শুদ্ধ (সরল ) মার্গে 

আছেন ইহা কেবল কথন মাত্র। কারণ সত্য মনন, সত্য কথন, সত্যান্ু্ান ও পক্ষ- 
পাতশুন্ত ভাব, ম্যায় এবং ধশ্মের আচরণ আর্ি এবং উহার বিপরীতকে ত্যাগ করিবার 

কথা যাহাতে আছে, তাহাই শুদ্ধ (সরল) মার্গ হইয়া থাকে । তক্রশ কোরাণের 

মধ্যে, মুসলমানদ্দিগের মধ্যে এবং উহাদিগের ঈশ্বরের স্বভাব মধ্যে নাই । ধন্মপ্রচারক 

মহন্মদ সাহেব যদি সকলের অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ হইতেন, তাহা হইলে সর্বাপেক্ষা অধিক 
বিষ্ভাবান্ এবং শুভগুযুত্তঃ$ কেন না হইতেন! এই হেতু ব্যাধপত্বী (“বেদিনী”) যেক্ধপ 
আপনার কুল ফলকে অঞ্জ কহে না, একথাও তজ্রপ ॥ ১৩০ ॥ 

১৩১--তুরী ধ্বনি কর! হইবে এবং তশুক্ষণাৎ কবর সকল হইতে আপনাদিগের 
অধিপতির দ্বিকে উহার! ধাবিত হইবে । শাহাদিগের চরণ তাহাদিগের অনুষ্ঠিত কম্ম 

সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে । তিনি বাতিরেকে আজ্ঞা করে এমন কেহ ছিল না। তিনি যখন 

যে বস্তু উৎপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাহার জন্য এই মাত্র কহেন যে, “হইয়া 

যাও” এবং তৎক্ষণাৎ তাহা হইয়া বায়। মঃ৫। সিঃ২৩। সূঃ ৩৩। আঃ ৪৮৬১1৭৮ ॥ 
সমীক্ষক--এক্ষণে অসার কথ। শ্রবণ কর। চরণ কখন সাক্ষা দিতে পারে? খর 

ব্যতিরেকে সেই সময়ে মার কে ছিল যে তাঁহাকে আঙ্ছ। দিলেন 2 কে শ্রবণ করিল ? 

কি বস্ব প্রস্তুত হইল? যদ্দি ছিল ন, এপ হয় তবে এই কথ! মিথ্য। এবং যদি ছিল 

এন্প হয়, তবে ঈশ্বর বাঠেরেকে অন্য কোন পদার্থ ছিল না এবং তিনিই সকল পদার্থ 
নির্দ্শাণ করিয়াছেন এ কথা মিথ্যা! ॥ ১৩১ ॥ 

১৩২--চাঙ্বাদিগের নিকট বিশ্বদ্ধ মদিরাপ পান্পাত্র বিচালিত হইবে । উঠা শুভ্র- 

পর্ব এব: পাশকাবীদিগের পতল আহ শ্রদ্ধা উত্পিদের শিক জবন হনুঝা (নও 

নেপ্রা ) এবং জুন্দরনয়না স্ত্রীসফল উপবিট থাকিবে । উহরা আবৃত মগ্ডের ন্যার দৃষ্ট 
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হইবে। আমরা কি মরিব না? লুভ নিশ্চয়ই প্রচারক দ্রিগের মধ্যে একজন ছিল। 
আমি তখন উহ্হাকে এবং উহার সকল লোককে মুক্তি দিলাম। পরস্ত পশ্চাৎ স্থিত- 
দিগের মধ্যে এক বৃদ্ধা ছিল। পুনরায় আমি অন্যদিগকে বিনাশ করিলা: । ম£ঃ৬। 
পিং ২৩। সূ ৩৭ । আঃ ৪৩1৪৪।৪ ৩।৪৭।৫১১২৬।১২৭। ১২৮1১২৯ ॥ 

সমীক্ষক এরূপ কেন হুইল? যখন মুসলমানের! এন্থানে মদিরাকে অপকৃষ্ট 
পদার্থ বলেন, তখন উহাদিগের স্বর্গে উহার স্রোত কেন প্রবাহিত হইতেছে ? এম্থানে 
যে উহারা কোন প্রকার মস্ভপান তাগ করাইয়াছেন সেই পর্য্যস্ত উত্তম; পরন্থ এস্া- 
নের পরিবর্তে ইহাদিগের স্বর্গে অতিশয় অমঙ্গল রহিয়াছে । স্ট্রীলোকদিগের জন্য 

সেপ্থানে কাহারও চিত্ত স্থির থাকে না এইরূপ হইবে ! তন্তিন্ন মহৎ রোগও হইয়। 

থাকে এইন্ধপ হইবে ! যদি শরীরধারী হয়, তবে অবশ্যই মৃত্াপ্রাপ্ত হইবে এবং যদি 
শরীরধারী ন। হয়, তবে ভোগ ও বিলাসও করিতে পারিবে না। এরূপ স্থলে 
উহাদিগের স্বর্গে গমন করা ব্যর্থ হইল। লুতকে যদি ধর্মপ্রচারক বলিয়া বিশ্বাস 
কর, তবে বাইবেলে কঘিত আছে যে, “তাহার কন্যা গণ তাহার সহিত সমাগম করিয়া 

সন্তান প্রসব করিয়াছিল” একথা নিশ্বাস কর কিনা? যদি বিশ্বাস কর, তবে এরূপ 

লোককে প্রচারক মনে করা ব্যর্থ। এইরূপ লোককে এবং এইরূপ লোকের 
সঙ্গীদগকে যদি ঈশ্বর মুক্তি দেন, তাহা হইলে ঈশ্বরও তদ্রুপ । কারণ বৃদ্ধার 

উপাখ্যান কথয়িত। ' এবং পক্ষপাতকারী, অপরকে বিনাশকারী কখন ঈশ্বর হইতে 

পারেন না। এরূপ ঈশ্বর মুসলমানদিগের গুহেই অবস্থান করিতে পারেন, অন্থাত্র 

নহে ॥১৩২॥ 

১৩৩__উচ্ভাদিগের জন্য উদঘাটিতদ্থার স্বর্গ রহিয়াছে, এবং উহাতে তাহার! নিত্য 

ভবন্থান করিবে । মধ্য উহাদিগের জন্য উপধান থাকিবে এবং উহাদিগের সুস্বাদু 

ফল এবং পানীয় বস্তু অনীত হইবে। নিনদৃষ্টি এবং উহাছিগের সমবয়স্ক। স্ত্রী সকল 

উহাদিগের সমীপস্থ হইবে। তৎক্ষণাৎ সকল স্বগ্ুয় দূত পুজা ( নমস্কার ) করিবে । 

গরস্তশয়তান অভিমান করিল এবং গ্রহা করিল না। সে অধিশ্বাসীদ্দিগের মধ্যে এক 

জ্ঞন ছিল। হে শয়তান! আমি আপনার দুই হস্তে যাহাকে গঠিত করিল/ম, তাহাকে 

পুজ। কহিতে তোমাকে কে নিবারণ করিল? তুমিকি (বৃথা!) অভিমান করিলে 

অথবা ভুমি একজন শ্রেষ্ঠ অধিকারবিশিষ্ট ? সে কহিল আমি তোমার উক্ত উৎপাদিত 

বন্ত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ; কারণ তুমি আমাকে অগ্নি হইতে উৎপন্ন করিয়াছ এবং উহাকে 

সবত্তিকা হইতে উতপন্ন করিয়াছ। তিনি কহিলেন তুমি এই স্বর্গ হইতে দুরীভূত হও ; 

ভুমি নিশ্চয়ই নিষ্ঞণমমীয় এবং বিচার দিবস পর্যযস্ত (পুনরণ্ধান দিন পর্যযস্ত ) তোমার 
উপর নিশ্চয়ই আমার অভিশাপ রহিল। সে কহিলহে অধীশ্বর | মৃতকদিগের পুন- 

গজ 
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রুখথান পর্য্যন্ত আমাকে মুক্তি দাও। তিনি কছিলেন যে তুষি নিষ্ধারিত দিন ও লয় 
'পর্যস্ত, মুক্তদিগের মধ্যে একজন হইলে । সে কহিল যে, তোমার প্রতিষ্ঠ। স্বার। শপথ 
করিতেছি যে, আমি নিশ্চয়ই উহাদিগের সকলকেই প্রতারিত করিব। মঃ ৬। সিঃ 

২৩। সঃ ৩৮ আঃ ৪৩। 881 8৫1 ৬৩। ৬91 ৬৫। ৬৬1৬৭ ৬৮। ৭৯। 
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সমীক্ষকঃ_কোরাণে লিখিত আঁছে যে, সে স্থলে উদ্ভান, কুপ্রী, নদী এবং বাসস্থান 
আছে, তাহা বদি সত্য হয়, তবে উহ! নিত্যকাল হইতে ছিলনা এবং অনস্তকাল থাকিবে 
না । কারণ যে পদ্দার্থ সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, উহা! সংযোগের পুরে ছিল ন! এবং 
অবশ্যস্তাবী বিয়োগের অন্তেও থাকিবে না। যখন উক্ত স্বর্গই থাকিবে না, তখন তাহার 
অধিবাসীসকল কির্ধূপে থাকিতে পারে ? কারণ লিখিত আছে যে সেই স্থানে “গদ্দী” 
উপধান ( বালিস ), স্বাহ ফল এবং পানীয় পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা হইতে 
এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে যে, ষে সময়ে মুসলমানদিগের ধশ্ম প্রচলিত হইয়াছিল, সেই 
সময়ে জারব দেশ বিশেষ ধনাঢ্য ছিল না। এই হেতু মহম্মদ সাহেব উপধাঁন আদ্দির 

কথা শুনাইয়। দরিজ্রদিগকে আপনার মতে আবদ্ধ করিয়। লইয়াছেন। ষেস্থানেস্ত্রী 

সকল মাছে, সে স্থানে নিরন্তর স্থখ কোথায়? এই লকলত্ত্রী সেস্থানে কোথ৷ হইতে 
আসিল? অখবা উহার ('নিত্যই ) সেই স্থানের অধিবাপিনী ; যদি তাহারা জাসিয়। 

থাকে, তবে ( অবশ্য ) যাইবে এবং যদি সেই স্থানের অধিবাসিনী হয়, তবে শেষ বিচার 

দিনের পূর্ধেব তাহারা কি করিত? উহার কি কণ্মহীন থাকিয়। সেই স্থানে বয়স যাপন 

করিত? ঈশ্বরের প্রভাব দেখ। সকল ন্বগাঁয় দূত তাহার আজ্ঞা পালন করিল এবং 
আদমকে নমস্কার করিল কিছ্যু শয়ভান গ্রাহথ করিল ন!। ঈশ্বর শয়তানকে জিজ্ঞাস! 

করিলেন এবং কহিলেন যে, শামি উহাকে ছুই হস্তে গঠিত করিয়াছি, তুমি অভিমান 
করিও না। ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে ষে কোরাণের ঈশ্বর ছুই হস্ত বিশিই মনুষ্য 

ছিলেন। স্থতরাং তিনি কখন ব্যাপক এবং লর্ধধশক্তিমান্ হইতে পারেন না। শরতান 

সত্যই কহিয়াছিল যে, “জামি জাদম অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ” ; তাহাতে ঈশ্বর ক্রোধ করিলন_ 

কেন? ন্বর্গই কি ঈশ্বরের জাবাসম্থান এবং পৃথিবী নহে ? ভবে প্রথমে মক্কা-মস্জিদকে 

ঈশ্বর-গৃছ বলিয়। কেন নির্দেশ করা হইল? আচ্ছা, পরমেশ্বর আপন! হইতে নথব৷ 

স্্টি মধ্য হইতে কিরুপে নিক্রামিত করিতে পারেন ? এই স্ষ্টিও সমস্ত পরমেশ্বরের 

কৃত । ইহা হইতে বিদিত হওয়! যাইতেছে যে, কোরাণোক্ত ঈশ্বর কেবল স্বর্গেরই অধি- 

কারী। ঈশ্বর উচ্বাকে অভিশাপ এবং ধিক্কার দিলেন ও কারারুদ্ধ করিলেন; পরে 

শয়তান কহিল যে, হে অধীশ্বর ! আমাকে বিচারদিন যাবৎ ছাড়িয়। দাও । ঈশ্বর 

তোবামোছে বন্বীডৃত হইয়া বিচারছিন যাবং ছাড়িয়া! দিলেন। শয়তান বখন মুদ্ধি পাইল 
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তখন ঈশ্বরকে কহিল যে, এক্ষণে আমি অগ্যন্ত প্রতারণা করিব এবং বিশ্রোহ উত্তেজিত 
করিব । তখন ঈশ্বর কহিলেন যে যাহাদিগকে তুমি প্রতারিত করিবে তাহাদিগকে এবং 
তোমাকে নরকে প্রক্ষেপ করিব। এক্ষণে সজ্জনগণ বিচার করুন যে, ঈশ্বর শয়তানের 

প্রতারক হইলেন অথবা সে স্বয়ংই প্রতারিত হইল ? যদি ঈশ্বর প্রতারণ। করিয়। থাকেন, 

তবে তিনি শয়তানের শয়তান স্থিরীকৃত হইলেন এবং শয়তান যদ্দি স্বয়ংই প্রতারিত 

হইয়। থাকে তবে অন্য জীবও স্বয়ং প্রতারিত হইতে পারে এবং তাহ! হইলে শয়তানের 

প্রয়োঞ্জন নাই। ঈশ্বর যখন উক্ত বিপ্রোহভাবাপন্ন শয়তানকে মুক্ত করিয়! ছাড়িয়। 
দিলেন, তখন ইহা বিদিত হওয়া যাইতেছে যে, তিনিও অধশ্মানুষ্ঠান বিষয়ে শয়তানের 

সহকারী ( ভাগী) হইলেন। যদি স্বয়ং চৌধ্য করাইয়া আবার তাহার দণ্ড দেন, 
তাহার অন্যায়ের কোন পারাবার ( সীম! ) নাই ॥ ১৩৩ ॥ 

১৩৪--ঈশ্বর সকল পাপ ক্ষমা করেন এবং নিশ্চয়ই ক্ষমাকর্ত। এবং দয়ালু । শেব 

বিচারদিনে সমন্ত পৃথিবী তাহার মুদ্টির ভিতর থাকিবে এবং তাহার দক্ষিণ হস্তে আকাশ 

সংসক্ক থাকিবে। সমস্ত পৃথিবী আপনার অধীশ্বরের প্রকাশ বশতঃ আলোকিত 

হইবে। কর্প্ুপক্র রক্ষিত হইবে, প্রচারক এবং সাক্ষীদিগকে আনয়ন করা হইবে এবং 

বিচার কর! হইবে । মঃ ৬। লিঃ ২৪ । সূঃ৩৯। আঃ ৫৪ 1৬৮। ৭০ ॥ 
সমীক্ষক £- ঈশ্বর যদ্দি সমগ্র পাপ ক্ষম! করেন তাহাহইলে, জানিতে হইবে যে” 

তিনি সমগ্র সংসারকে পাপী করিতেছেন এবং তিনি দয়াহীন। কারণ একজন ছৃষ্টের 

উপর দয়া এবং ক্ষমা করিলে, সে অধিক দুস্টতা করিবে এবং অন্য অনেক ধশ্মাত্মার 

ছুঃখ উপস্থিত হইবে । যদি কিঞ্চি মাত্রও অপরাধ ক্ষমা কর! হয়, তবে সমগ্র জগণ্ড 

অপরাধেই আচ্ছন্ন হইয়! বাইবে। পরমেশ্বর কি অগ্নির ন্যায় প্রকাশ বিশিষ্ট ? কণ্মপত্র 

লকল কোথায় পুক্তীকৃত থাকে ? কে তাহ! লিখেন ? যদি ধর্প্রচারক এবং সাক্ষীদিগের 

উপর নির্ভর করিয়। ঈশ্বর বিচার করেন তাহাহইলে তিনি অসর্ববজ্ঞ এবং অসমর্থ । 

হঙ্দি অগ্যায় না করেন এবং কেবল ন্য ই করেন তাহাহইলে কন্মানুসারেই করিয়া 

খাকেম এইরূপ হইবে! এই কণ্ম পূর্বাপর এবং বর্তমান জন্মেরই হইতে পারে। 

তাহাহইলে আবার ক্ষমা করেন, হাদয়ে চাবি দেন, উপদেশ করেন না, শয়তান ছার! 

প্রতারিত করেন এবং ণসেসন স্থপুরদ” ( ভাবি বিচারাধীন ) করেন ইত্যাদি কেবল 

অন্যায় কর হয় ॥ ১৩৪ ॥ 

১৩৫-+ সর্বশক্তিমান এবং বিজ্ঞ পরমেশ্বরের নিকট হইতেই এই পুস্তক অবতীণ 

হষ্টয়'ছে । তিনি পাপ সকলের ক্ষমাকর্তা এবং অনুতাপ স্বীকার কর্তী। মঃ৬। পি: 

২৪। সূ ৪*। আঃ১।২। 

সমীক্ষক:-+নিবের্বাধ লোক এই পুস্তকে শ্রদ্ধা করিবে এই জন্য এই কথ। কথিত 
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হুইয়াছে। ইহাতে অল্লমাত্র সভা ভিন্ন অপত্যে পূর্ণ আছে এবং উত্তত সত্যও জনত্যের 

সহিত মিলিত হইয়। বিকৃত হইয়া! রহিয়াছে । এই হেতু কোরাণ, কোরাণোক্ত 
ঈশ্বর, এবং উহাতে বিশ্বাসকারিগণ পাপ বৃদ্ধিককারক এবং পাপের অনুষ্ঠান কর্তা ও 
প্রবর্তক। কারণ পাপের ক্ষমা করা অন্যন্ত অধর্ম। এই কারণ বশতঃই সুললমানগণ 
পাপ এবং উপজ্রব করিতে ভীত হয় না ॥ ১৩৫ ॥ 

১৩৬--আমি ছুই দিনে উহাদিগকে সপ্ত স্বর্গে পরিণত করিলাম এবং উহাদিগের 
অধ্যে উহ্বাদিগের কার্য উহাদিগকে প্রকাশ করিয়। দিলাম । যখন উহার] সেই স্থানে 

উপস্থিত হইবে, তখন উহ্াদিগের সম্বন্ধে উহ্াদিগের কর্ণ, উহাদিগের চক্ষু এবং উহা" 
দিগের চণ্ম :উহাদিগের অনুষ্ঠিত কাধ্য বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে । উহারা আপনার্গিগের 
চণ্মকে কহিবে যে কেন তোমর! তোমাদিগের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছ্ছ? উহার! (চণ্নাদি) 

কহিবে বে, ধিনি সকলকে বাক্শক্তি দিয়ছেন, সেই ঈশ্বরই আমাদিগকে বাক্শক্তি 

দিয়! কহিতে প্রবৃন্ত করিয়াছেন । অবশ্যই ভিনি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করেন ॥ মঃ ৬» । 

সিঃ ২৪। সুঃ ৪১। আঃ ১২। ২০। ২১। ৩৯ ॥ 

সমীক্ষকঃ-সুসলমান ! বাহবা ! তোমাদিগের ইশ্বর ধাহাকে তোমরা সর্বশক্তি 

মান মনে কর, তিনি ছুই দিনে সপ্ত সর্গ নিশ্াণ করিতে পারেন ! বস্ততঃ যিনি সর্বধ- 

শক্তিমান, তিনি ক্ষণমাত্রেই সমস্ত নিশ্দীণ করিতে পারেন। আচ্ছ, ঈশ্বর যখন কর্ণ, 

এবং চশ্নকে জড় শিশ্মাণ করিয়াছেন তখন উগার। কিরুপে সাক্ষ্য দিতে পারিবে? যদি 

সাক্ষা দেওয়ান হইবে, তবে প্রথমে কেন উছাদ্দিগকে জড় করিয়া নিশ্মাণ কর! হুই- 

যাছে? এবং আপনার পূর্বাপর নিয়মের বিরুদ্ধ কেন করিলেন? ইহা অপেক্ষাও 
এক মিথ্যা কথ। এই যে, যখন উহার! জীবের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিল তখন জীবগণ আপনার 

আপনার চণ্মকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, কেন তোমর1 আমাদিগের বিষয়ে সাক্ষ্য 

দিতেছ ? চণ্ম কছিবে যে ঈশ্বর প্রবৃত্ত করিতেছেন আমর! কি করিতে পারি ? জাচ্ছ।, 

এ কথা কখন কি সত্য হইতে পারে? যেরূপ কেহ বদি কহে যে আমি বন্ধ্যার পুত্রের 
সুখ দেখিয়াছি । যদি পুজ্রই হইল তবে সে বদ্ধ্যা কেন? বদি বন্ধ্যাই হয়,তবে- 

তাহার পুর হওয়াই জসম্ভব। এই মিথা। বাক্যও তন্রপ। বদি তিনি সৃতককে 

পুনজরখবিতই করেন, তবে তাহাকে বিনষ্ট কর! কেন? কেহ স্বয়ং মৃত হইতে পারে 
কিন।? যদি না পারে তবে মৃত হওয়াকে কেন দোষ মনে কর! ছয় ? শেষ বিচার 

দিনের রাৰ্রি পর্য্যস্ত মৃত জীব কোন্ যুসলমানের গৃছে অবস্থান করিবে? ঈশ্বর বিন! 
'্পরাধে কোন “সেলন স্তুপুরুদ্দ” ( শেব বিচারাধীন ) করিয়া! রাখিলেন? তিনি 

কেন শীত শ্যায় বিধান করিলেন না? এবংবিধ বাকা দ্বার! ঈশ্বরস্বের খর্ধধতা 
হরহীতেছে 8১৬ 
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১৩৭-ন্বর্গের এবং পৃথিবীর চাবি তাহারই জন্ত (কাছে) আছে। তিনি যাহাকে 
ইচ্ছা! করেন, ভোজন দ্রব্য দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন উহা হইতে বঞ্চিত 
করেন। তিনি যাহা কিছু ইচ্ছা করেন, তাহাই উৎপন্ন করেন এবং ধাহাকে ইচ্ছ। 
করেন কন্ঠ ও বাহাকে ইচ্ছ। করেন পুক্র দান করেন। অথবা তিনি উভয়ই প্রদান 
করেন অর্থাৎ পুক্র এবং কন্। মিলাইয়া দেন এবং ষাহাকে ইচ্ছ! করেন বন্ধা। করিয়া 
দেন। :কোন লোকের এরূপ শক্তি নাই যে, ঈশ্বর তাহার সহিত কথ! কহিবেন | 

ঈশ্বর কিন্ত তাহাদিগের হৃদয়ে (আদেশ ) প্রকাশ করেন, অথবা! আবরণের পশ্চাণ 

হইতে কিন্থা প্রচারক প্রেরণ করিয়া তাহার আাদেশ প্রচার করেন ॥ মঃ ও। সিঃ ২৫। 
পৃঃ ৪২। আঃ ১০। ৪৭1 ৪৮। ৪৯ ॥ 

সমীক্ষক--বোধ হয় ঈশ্বরের (নিকট চাবির ভাণ্ডার আছে। কারণ তাহাকে 
সকল স্থানের “কুলুপ” খুলিতে হয় বলিয়া বোধ হইতেছে । যাহাকে ইচ্ছ। করেন, 

তাহাকে তাহার পুণ্য কণ্ম ব্যতিরেকেও এশর্ধ্য দান করেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা 
করেন, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন করেন,--ইহা1! বালকত্বের কথা । যদি তিনি তক্রপ হয়েন, 

তবে তিনি মহা অন্যায়কারী । কোরাণ-রচয়িতার ঈদৃশ চতুরতা যে, উহাতে স্ত্রীলোকে ও 
মোহিত হইয়া আনদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। যদি ভিনি যাহ! ইচ্ছা করেন তাহাই 
উৎপন্ন করেন, তাহা হইলে তিনি দ্বিতীয় ঈশ্বরও উৎপন্ন করিতে পারেন কিনা ? 

য্গি না করিতে পারেন তাহ! হইলে তাহার সর্বশক্তিমস্তার এস্থলে প্র।তবন্ধ হইল। 

আচ্ছা, মনুষ্যদিগকে ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন, পুত্র ও কন্যা দান করেন? পরস্ধ 

কুকুট, মত্ত শৃকরাদি যাহাদিগের অনেক পুত্র ও কন্ঠা হইয়া থাকে তাহার্দিগকে কে 
€ তাহা) দ্বান করে? অধিকন্থ তিনি স্ত্রীও পুরুষের সমাগম ব্যতিরিকে কেন দেন 

না? কাহাকেও আপনার ইচ্ছাবশতঃ বন্ধ্া। করিয়া কেন ছুঃখ দেন? বাহবা ! ঈশ্বর 

কি তেজন্বী যে কেহই তাহার সমক্ষে কথ। রুহিতে পারে না! পরস্ত উহার! পূর্বেই 
কছিয়াছে ষে যবনিকা পাতিত করিয়া কথা কহিতে পারা যায় অথব! স্বর্গীয় দূতগণ 

* “তফসীর ছুসেনী* নামক এই হর্রের ভাষো লিখিত মাছে যে, মহম্মদ সাহেব ছুই পর্দায7র ( যব" 

নিকার) ভিতর ছিলেন এবং ঈশ্বরের শব্ধ ( কথা ) গুনিয়াছিলেন। এক যবনিক ( পদ্দা ) “জরী” যুক্ত 

এবং; অপরটী শুভ্র যুক্ত ; এবং উভয় যবনিকার মধ্যে সপ্ততি বৎসর গমন যোগা মার্গ ছিল! বুদ্ধিমান 

লোক এবিষয়ে বিচার করিবেন ষে এই ঈশ্বর কি ঈশ্বর 'অথব! যবনিকা মধ্যে সংলাপকর্ত্ী কোন 

স্ত্রী? এই সকল লোক ঈশ্বরেরই ছুর্দশা করিয়া ফেলিয়াছে। বেদ এবং উপনিষদাদি সব্গ্রস্থ সকলে 

প্রতিপাদিত শুদ্ধ পরমজ্মা কোথায় এবং কোরাণোক্ত ষবনিকার আবরণ মধ্যশ্টিত স্ৃইয়া আলাপ কর্তা 

ঈশ্বর কোথায়? ইহাই লতা যে আরব দেশে গ্সবিঘবান্ লোক ছিল। উদ্ভার! কাহার গৃহ (নিকট ) 

হইতে সংকথ। আনিতে ( প্রয়োগ করিতে ) পারিবে। 
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এবং প্রচারক ঈশ্বরের সহিত কথা কহিয়। থাকেন । যদি এরূপ হয়, তাহ! হইলে স্বগ্য় 
দূত এবং ধর্ম প্রচারক উত্তমরূপ আপনাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া থাকেন ! ঈশ্বর 
সর্ববভ্ত এবং সর্ব্বব্যাপক ; এইহেতু যবনিকার মধ্য হইতে কথা কহ! অথবা! “ডাকের” 

তুল্য সংবাদ লইয়া জানা অথবা লেখা ব্যর্থ। যদি এক্পসপ হয় তবে হিনি ঈশ্বরই নেন; 
পরম্ক কোন চতুর মনুষ্য হইবেন। এই হেতু কোরাণ কখন ঈশ্বরকৃত হইতে 
পারে না॥ ১৩৭ ॥ রি টি 

১৩৮-_ঈশা যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত জসিলেন। মঃ ৬। সিঃ ২৫ সূঃ ৪৩। 
আং ৬২ ॥ 

সমীক্ষক :--ঈশ। যদি ঈশ্বর প্রেরি» হয়েন, তাহা হইলে ঈশ্বর তাহার উপদেশ 

বিরুদ্ধ কোরাণ কেন রচন! করিলেন ? তস্তিন্ন বাইবেল কোরাণের বিরুদ্ধ । এই হেতু 
এই সকল পুস্তক ঈশ্বর কৃত নহে ॥ ১৩৮ ॥ 

১৩৯-_-উহাকে ধৃত কর এবং নরক মধ্যে উহাকে আকর্ষণ (ঘর্ষণ ) কর। এই 

প্রকারে অবস্থান করিবে; উহাদ্িগকে ্ুন্দরনয়না ও গৌরবর্ণা আীদিগের সহিত 
বিবাহ দিব। মঃ ৬। সিঃ ২৫ | সূঃ ৪৪ আঃ ৪৪1৫১ ॥ 

সমীক্ষক £-বাহবা ! ঈশ্বর ন্যায়কারী হইয়। কি প্রাণী্দিগকে ধৃত করেন এবং 

আকর্ষণ (ঘর্ষণ ) করেন? মুসলমানদিগের ঈশ্বরই যখন এইরূপ, তখন তাহার উপাসক 

মুসলমান যে অনাথ এবং ছুর্ববলদিগকে আক্রমণ করিবে এবং ঘর্ষণ করিবে তাহাতে 

আর আশ্চর্য কি? তিনি সংসারী মনুষ্যের ম্যায় বিবাহও দিয়া থাকেন। এরূপ 

জানিতে হইবে ঘে তিনি মুসলমানদিগের পুরোছিত ॥ ১৩৯ ॥ 
১৪০-__-যখখন তোমরা অবিশ্বাসার্দিগের সহিত সাক্ষাত করিবে, তখনই যে পযাস্ত 

তাহ। চূর্ণ না হইয়। যায়, সে পর্যাগ্ক তাহাদিগের গলদেশে আঘাত করিবে এবং দৃঢ়ভাবে 
উহ্বাদিগকে কারারুদ্ধ করিবে । হোমাদিগের নগরী অপেক্ষা অধক শক্তি বিশিষ্ট 

আনেক নগরী আছে । উহার! (নগরাবাসিগণ ) তোমাদিগকে দুরাকৃত করিয়। দিয়াছিল 

এবং আমি উহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছি ও কেহ তাহাদিগের সঙ্থায়দাতা হয় নাই 

জিতেক্দ্রিয়দিগের প্রতি ষে ন্বর্গ প্রতিশ্রুত হইয়াছে তাহার স্বরূপ এইরূপ; উহার 

মধ্যে বিকৃত জল শুন্য নদী; অপরিবর্তিত মধুর» বিশিষ্ট দুগ্ধ নদী, পানকর্তাদ্দিগের 

আনন্দদায়ক মদ্িরার নদী এবং বিশ্টদ্ধ মধুর নদী প্রবাহিত আছে এবং উহাদের (ম্থর্গ- 
বাসাদিেগের ) জনা উহার মধ্য স্ুশ্বাহ বিবিধ প্রকার ফল আছে। শধীশ্বরের উহা- 

দিগের :ঠি এইকপ দান । মহ গ। সিং ২৩। সঃ 8৭ 1 আঃ ৯। ০৩১৫ ॥ 

সমাক্ষক :-- এইজন্য উল্ত কোরাণ উক্ত ঈশ্বর এবং সুসপমানগণ বিদ্রোহ উত্তেক, 

সকলের হুঃখদায়ক স্বার্থসাধক এবং দয়াহীন। এস্থলে যেরূপ লিখিত হইয়াছে ৩৬প 
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বদি কোন অন্তমতাবলম্বী মুসলমানদিগের উপর লিখে, তাহা৷ হইলে মুসলমানের! 
অন্যকে যেক়্প ছুঃখ দেন উহাদিগেরও তক্রপ হয় কি না? মহম্মদ সাহেবকে যাহার! 
দূরীকৃত করিয়াছে ঈশ্বর যদ্দি তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি 
অতিশয় পক্ষপাতী । আচ্ছ। ; যে স্থানে বিশুদ্ধ জল, দুগ্ধ, মস্ত এবং মধুর নদী আছে, 
তাহা কি সংসার অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ হইতে পারে ? ছুগ্ধের কি কখন নদী হইতে পারে ? 
কারণ উহা অল্প সময়ের মধ্যে বিকৃত হইয়! যায় ? এই হেতু বুক্ধিমান্ লোক কোরাণের 
মত বিশ্বাস করেন না ॥ ১৪০ ॥ 

১৪১--যখন কম্পিত করাতে পৃথিবী বিচলিত হইবে | উড্ডীন করাতে চুর্ণ এবং 
খণ্ড খণ্ড হইল়প! পর্বব ত সকল উডডীন হইবে । দক্ষিণ হস্তের পার্খস্থ সাধুগণ, উহারা 

কাদৃশ (সখী হইবে ) ! বামভাগন্থগণঃ উহারা ( কীদৃশ দুরবস্থাপন্ন হইবে )! স্বর্ণের 

তার নিশ্মিত পালনের উপর ( দক্ষিণস্থ সাধুগণ শয়ান থাকিনে ) তাহাদিগের অভিমুখে 

“মুখামুখি” করিয়! উপধান থাকিবে । সর্ববদ। স্থায়ী যুবকগণ শুদ্ধমাদরা পূর্ণ “গেলাম”, 

ঘটি এবং “পেয়াল।” (ভাড়) লইয়া তাহাদিগের নিকট বিচরণ করিবে । উহাতে 

তাহাদিগের মস্তক বিক্ষিপ্ত হইবে না এবং উহারা বিরুদ্ধ কথা কহিবে না যেরূপ 

ইচ্ছা করিবে স্থম্বাহ ফল এবং যেরূপ ইচ্ছ। পশু ও পক্ষীর মাংস প্রাপ্ত হইবে। 

আবৃত মুক্তার ম্যায় সুনয়ন। স্ত্রী সকল তাহাদিগের জন্য আছে। ( তাহাদিগের জন্য ) 

বিস্তৃত শয্যা। আছে । নিশ্চয় আমি বিশিষ্টপ্রকারে নির্মিত স্ত্রীলোকদিগকে উৎপন্ন 

করিয়াছি। আমি উহাদিগকে কুমারী করিয়াছি । উহারা সমবয়ন্কা এবং আনন্দ- 

বন্ধয়িত্রী। উচ্া দ্বারা তাহার! উদ্রপুরণ করবে। পতনশ্ীল তারাদ্িগের নামে 

আমি শপথ করিতেছি । মঃ ৭। সিঃ২৭। সূঃ ৫৬। আঃ৪1£1৬।৮।৯। ১৫। 

১৬। ১৭। ১৮। ১৯ ২০। ২১ । ২২1 ২৩1২৪ ৩1 ৩১ ৩৭। ৩৮। ৫৪। ৭৫1 

সমীক্ষক £_-এক্ষণে কোরাণ-রচয়িতার লীল৷ দেখ। আচ্ছা, পৃথিবী তো খিচ- 

লিভ আছেই এবং সেই সময়েও বিচলিত থাকিবে । ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে ষে, 

কৌরান-রচয়িতা পৃথিবীকে স্থির মনে করিতেন। আচ্ছা, পর্ববতদিগকে কি পক্গীর 

স্তায় উড্ডীন কর! হইবে? যদি চুর্ণ হইয় যায, তথাপি সুক্ষ শরারধারা থাঁকিবে। 

এরূপ স্থলে উহাদিগের অপর জন্ম কেন ন। হইল ? বাহবা ঈশ্বর ঘদ্দি শরীর ধারী ন! 

হইলেন তাহ। হইলে, তাহার দক্ষিণ এবং বাম পার্থে কিরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারে ? 

সে স্থলে যদি স্বর্ণের তার নিশ্মিন পালঙ্গ থাকে, সে স্থলে সূত্রধর এবং স্বর্ণকারও 

আছে এবং মংকুণগ্ড দংণন করে এরূপ হইবে ও তজ্জন্ উহাদিগের রা'ত্রতে নিজ্ঞা 

হয় ন।। উহ্থার! কি উপধান অবলম্বন কুরিয়া ও নিষ্বণ্মা হইয়! ্বর্গে বলিয়া থাকে 

অথব। কোন কর্ম করে? যদি বসিয়া থাকে এরূপ হয়, তৰে উহ্াদিগের জন্প জীগ 
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না হওয়াতে উহার! রোগী হইয়। শীন্ত সৃত্যুগ্রস্তও হইবে! যদি কার্য করে এরূপ হয়ঃ 
তবে এস্থানে যেরূপ পরিশ্রম এবং চাকুরী করে তজপ সে স্থানেও পরিশ্রম করিয়া 

নির্বাহ করে । তাহ হইলে এস্থান অপেক্ষা স্বর্গের বিশেষ কি রহিল ? কিছুই নহে। 

বদি যুবকগণ সর্বধদ। সেই স্থানে অবস্থান করে এরূপ হয়, তবে উহাদিগের মাতা, পিতা, 
শ্বশী এবং শ্বশুরও অবস্থান করে এইরূপ হইবে । তাহ। হইলে উহা! একটা প্রকাণ্ড 

নগর সঞ্জিবেশিত হইল এবং তাহ! হইলে মল মুত্রাদির বুদ্ধি বশতঃ গীড় অনেক প্রকার 
হইয়। থাকে এরূপ হইবে । কারণ যদি ( উহার! ) স্ুস্বাহু ফল খাইবে, পান পাত্রে 

জল পান করিবে, গেলাসে মস্ভপান করিবে, অথচ উহাদিগের শিরোবিক্ষেপ হইবে ন! 

এবং উহার! বিরুদ্ধ বাক্য কহিবে না, এবং যথেষ্ই স্বাদ ফপ এবং পশু ও পক্ষীদ্দিগের 

মাংসও ভোজন করিবে এক্সপ হয়, তবে সে স্থানে অনেক প্রকার ছুঃখ এবং অনেক 

প্রকার পশু ও পক্ষী আছে এবং উহাদ্দিগের হত্যা হয় এবং অস্থি সকল ইতন্ততঃ বিকার্ণ 
থাকে ও “কসাই দিগের” ও দোকান আছে । চমত্কার ! ইহাদিগের স্বর্গের প্রশংস। 

কত কহ! যাইবে ! উহা আরব দেশ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ প্রতিয়মান হইতেছে ! মস্ত ও 

মাংস পান ও ভোজন করতঃ উন্মত্ত হইয়া থাকে বলিয়। সেস্থানে উত্তম উত্তম কী এবং 

যুবকগণেরও সেস্থানে থাক! আবশ্টক । অনাথ! মাদক সেবকদিগের মস্তিক্কের উদ্ম! বৃদ্ধি 
হইয়। উহার! উন্মৃন্ত হইয়৷ পড়িবে । অনেকক্ত্রী এবং পুরুষদিগের উপবেশন এবং শয়ন 

করিবার জন্য অবশ্য বৃহত্ বৃহৎ শয্যা আবশ্টুক । ঈশ্বর যণ্দ কুমারাদিগকে স্বর্গে উতুপন্ন 

করেন, তাহা হইলেই কুমারযুবক দ্রিগকেও উৎপন্ন করিয়া থাকেন । আচ্ছা, উক্ত কুমারী- 

গণেব ইহলোকের যে সকল লোক প্রা্ধ হইয়া যায়, তাহাদিগের সহিত বিবাহের কথা 
ঈশ্বর লিখিয়'ছেন । পরস্ত উত্তর সর্বদাস্থায়ী যুবকদিগের কোন্ কুমারীপিগের সহিত বিবাহ 

হইবে তাহা তিনি লিখেন নাই। উহ্বাদিগকেও কি উল্ত প্রার্থাজিগকে কুমারী দিগের 
ন্যায় দেওয়া হইবে ? ইহার কোনরূপই ব্যস্থ। লিখিত হয় নাই। ঈশ্বর এই মহা ভ্রম 

কেন করিলেন ? যদি সমবয়স্ক। এব' আনন্দদায়িনা স্ত্রী সকল পতি প্রাপ্ত হইয়া ্ র্গে 
অবস্থান করে এরূপ হয়, 'তাহাহইলেও সঙ্গত হইল না। কারণ স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের 
বয়স দ্বিগ্ডণ অপব। সাদ্ধ দ্বিগুণ হওয়। আবশ্মক। মুসলমানদিগের স্বর্গের কথ! এইরূপ । 

নরকবানিগণ “থোহড়” (কণ্টক ) বৃক্ষের ফল ভোঙ্গন করিয়া উদর পুতি করিবে। এরূপ 

হইলে নরকে কণ্টক বৃক্ষও আছে এবং কণ্টক বেধও হইয়া থাকে । উষ্ণ জল পান করিবে 

ইত্যাদি দুঃখ নরকে অনুভব হইবে । শপথ কর। প্রায়ই মিথ্যাবাদীরই কাণর্যা, সভ্যবাদার 
নছে। বদি ঈশ্বরই শপথ করেন, তবে তিনিও মিথা। হইতে পৃধক্ হইতে পারেন না ॥১৪১। 

১৪২-_ঈশ্বরের মার্গে স্থিত হইয়! যে সকল লোক যুদ্ধ করেন, ঈশ্বর নিশ্চয়ই 
তাহার্দিগের উপরই গ্রীতি রাখেন । মঃ ৭ সিং ৮। সঃ ৬১। অঃ ৪ ॥ 



চতুর্দশ সমূললাস | ৬১৭ 

সমীক্ষক*--বাহব! | বস্ততঃ ঈদৃশ ঈ€শ উপদেশ দান করিয়! হতভাগ্য আরবদেশ- 
বানীদিগকে সকলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া লকলের শক্র করিয়৷ পরস্পর দুঃখ 
প্রদান করা হইয়াছে। ধর্টের ধবঞ্গা উড্ডীন করিয়! যুদ্ধ-উত্তেজন! ও বিস্তৃত করা' 

হইয়াছে। কোন বুদ্ধিমান্ ঈদৃশ ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়া কখন বিশ্বাস করিতে পারেন, 

না। যেজাতি মধ্যে বিরোধ বৃদ্ধি করে, সেই সকলের দুঃখ-দাঁতা হইয়া থাকে ॥ ১৪২, 
১৪৩-_হে ধর্মপ্রচারক ! ঈশ্বর তোমার নিমিত্ত যাহা বিধিষুক্ত করিয়াছেন, তাহা', 

তুমি আপনার স্ত্রীদিগকে প্রসন্ন করিবার জন্ত কেনাবধি বিরুদ্ধ করিতেছ? ঈশ্বর 
ক্ষমাকর্ত! এবং দয়ালু। তাহার অধীশ্বর শীঘ্রক্গারী। তিনি (প্রচারক) যদি তোমা- 

দিগকে ত্যাগ করেন, তাহ! হইলে তিনি (ঈশ্বর) তোমাদিগের পরিবর্তে তোখা- 

দিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যুল্লমান-বিশ্বাসিনী, সেবাকারিণী, অনুতাপকারিনী, ভক্তিকাঁরিণী, 

্রতানুষ্ঠায়নী এবং দৃষ্টপুরুষা অথবা অনুষ্টপুরূষা ( কুমারী ) স্ত্রী তাহাকে দিবেন ॥ 
মঃ ৭। সিঃ ২৮ ॥ সৃঃ ৬৬। আঃ ১। ৫॥ 

সমীক্ষক ঃ__অভিনিবেশ পূর্বক দেখা আবশ্যক যে, ঈশ্বর যেন মহম্মদ সা?হবের 

গুহের বাহা এবং আভ্যন্তরিক বন্দোবস্ত কর্তা! ভৃত্য স্থিরীকৃত হইয়াছেন ! প্রথম সূত্র 
সম্বন্ধে ঢুইটি আখ্যায়িকা আছে । একটি এই যে, মহম্মদ সাহেব মধুমিশ্রিত পানীয় প্রিয় 
ছিলেন। তাহার কয়েক স্ত্রী ছিল! একজনের গুহে পান করিতে বিলম্ব হওয়াতে অপর 
দিগের তাহ অসহ্য প্রতীত হুইল । পরে উহাদিগ্রের বাক্য শ্রবণাস্তর মহম্মদ সাহেব 

মার পান করিবেন ন। বলিয়া শপথ করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় এই যে, তাহার কয়েক স্ত্রীর 

মধ্যে এক স্ত্রীর বার ( পাল। )ছিল। তিনি যখন রাত্রিতে আহার নিকট গমন করি- 

লেন, তখন সে সেস্থানে উপস্থিত ছিল ন| এবং পিত্রালয়ে গিয়াছিল। মহম্মদ সাহেব 

এক দাপীকে আহবান করতঃ তাহাকে পবিত্র করিলেন । স্ত্রী এই সংবাদ শ্রবণ করিয়! 

অতিশয় অপ্রসন্ন হইল । তাহাতে মহম্মদ সাহেব আর তত্রপ করিবেন না বলিয়া শপথ 

করিলেন। তিনি স্ত্রীকে কহিলেন যে, তুমি একথা কাহাকেও প্রকাশ করিও না। 

স্্রাও স্বীকার করিল যে, আর কাহাকে ও কহিবে না। তথাপি সে মন্যন্ত্রীর নিকট যাইয়! 

কহিয়াছিল। এই বিষয় সম্বন্থে। ঈশ্বর এই সূত্রের অবতরণ করিয়াছেন । ইহার মম 
এই যে, যে বস্তু আমি তোমার জন্য বিধিসিদ্ধ করিলাম, তাহা তুমি কেন নিধি- 

নিবিজ্ধ করিতেছ 2 বুদ্ধিমান লোক বিচার করিবেন যে ঈশ্বরও কি কোন স্থানে 

কাহারও গৃহের ব্যবস্থ: করিয়! বেড়ান? মহম্মদ সাহেবের আচরণ এই বৃত্তান্ত 

সকল হইতে প্রকাশিত হইল। কারণ যিনি অনেক স্ত্রী রাখেন তিনি ঈশ্বরের 

ভক্ত অথবা ধর্ম প্রচারক কিরূপে হইতে পারেন ? .িনি পক্ষপাত করিয়া! এক স্ত্রীকে 

অপমান করেন এবং অপরকে সম্মান করেন তিনি পক্ষপাতী হইয়! কেন অধ্ম 



৫ ্ সত্যার্থ প্রকাশ। 

হইবেন না? ধিনি বু ভ্ত্রীতেও সন্তুষ্ট না হুইয়া দাসীর উপর আসক্ত হয়েন, তাহার 
লজ্জ। ভয় এবং ধণ্মী কোথা হইতে থাকিবে ? কেহ কহিয়াছেন ১-. 

কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা ॥ 

ধিনি কামাতুর হয়েন তাহার জধর্ন হইতে ভাতি অথবা! লজ্জ। হয় না। ইহাদিগের 
ঈশ্বর মহম্মদ সাহেবের স্্রাগণ এবং প্রচারকের কলহ সম্বন্ধে বিগার করাতে জানিতে 
হইবে যে হিনি প্রধান বিচারক হইয়া বপিয়াছেন। এক্ষণে বুদ্ধিমান লোক বিচার 

করিবেন যে উক্ত কোরাণ ঈশ্বর অথবা পিদ্বান রচিত কিন্বা কোন অবিদ্বান্ উহ! কেবল 

স্বার্থ চক্র প্রস্তত করিয়াছে? ইহ! স্পষ্ট প্রতীত হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় সূত্র হইতে 
বুঝা যাইতেছে যে মহম্মদ সাহেবের কোন স্ত্রী তাহার উপর অপ্রসন্ন হইয়া থাকিবে 

এবং ঈশ্র এই সূত্র অবতারণ করিয়া উহাকে ভৎসন। করিয়া কহিয়া থাঁকিবেন যে 

ষদ্রি তুমি গোলযোগ কর, তাহা! হইলে মহম্মর সাহেব তোমাকে ত্যাগ করিলে তাহার 
ঈশ্বর তাহাকে তোমা অপেক্ষ। উৎকৃক্টা এবং অনৃষ্ই পুরুষ স্ত্রী প্রদান করিবেন। 
যে লোকের স্বল্প মাত্রও বুদ্ধি আছে, সে বিচ'র করিয়া বুঝিতে পারে যে, উহা! কি 
ঈশ্বরের কাধ্য অথবা আপনার প্রয়োজন সিদ্ধর জন্য অনুষ্ঠিত? এইন্ধপ বাক্য হইতে 

বস্ততঃ সিদ্ধ হইতেছে যেঈশ্বর কিছুই কহিতেন না. কেবল মহম্মদ সাহেব দেশ কাল 
বিবেচন। কগতঃ মাপনার প্রয়োজন সিদ্ধির জগ্য ঈশ্বরের নাম লইয়া কহিয়! দিতেন। 

যেসকল লোক উক্ত কথা নকল ঈশ্ববের উপর মারোপিত করে, আমরা কেন, অন্বেও 

তাহাদিগকে কছিবে যে “ঈশ্বরকে তোমর! কিরূপ অনুমান কর, তাহাকে কি মহচ্মদ 

সাহেবের জন্য স্ত্রা সংগ্রহ কর্তার গ্থায় মনে কর? ১৪৩ ॥ 

১৪৪-_ হে ধন্মপ্রচারক ! অবশ্বাপা এবং গুপ্ত শত্রদগের সহিত বিরোধ কর 

এবং উহাদিগের উপর উপদ্রব কর ॥ মঃ ৭ নিঃ২৮ | সৃঃ৬৬। আঃ ৯। 

সমী £-মুসলমানদিগের ঈশ্বরের লীলা দেখ। তিনি অন্য মতাবলম্বাদিগের সহিত 

যুদ্ধ করিতে ধণ্মপ্রচারককে এবং মুদলমানদিগকে উত্তেজত করিতেছেন। এই. হেতু 
মুসলমানগণ উপদ্রব করিতে সর্বদা প্রবৃ থাকেন। পরমেখর মুদলমান দগের উপর 

কৃপাদৃষ্টি করঠঃ মেন এরূপ করেন মে ভাহারা উপদ্রব কর ত্যাগ করিয়া সকলের 
সহিত মিত্রভাবে ব্যপহার করেন ॥ ১১৪ ॥ 

১৫৫--উল্ত দিবসে আকাশ বিদাণ এব শিথিল হইয়া যাইবে । উহার পারে 

পশু দুতঠদ পারিবে হা সেট দিল আট জনে হ.পনাদিগের অধাশরের সিংহাসন 

উপরে উদ্দাপশ করিবে? উত্ত দিবস তোমহা সম্মুখে আনলাত হইবে, ৩খন কোন গোপ; 

নীয় বিষয় গুপ্ত থাকিবে না। যাহাকে আপনাদ্িগের মধ্যে দক্ষিণ হস্তে কণ্্পপত্র 
প্রদত্ত হইবে, সে কহিবে যে “আমার কর্মপত্র পাঠ কর”। বাহাকে জাপনাদ্দিগের 



চতূর্দিশ লমুল্লাস । ৬১৯. 
মধ্যে বাম হস্তে কন্মপত্র প্রদশ্ত হইণে সে তৎক্ষণাৎ কহিবে যে “হায় ! যদি আমার' 
এই কর্্মপত্র না দেওয়া হইত (তাহা! হইলে ভাল হইত )।” মঃ ৭। সিঃ ২৯ । সুহ 
৬৯। আঃ ১৬। ১৭। ১৮।১৯।২৫॥ 

সমী £__বাহবা ! কি তত্ববিস্তা এবং ন্যায়ের কথা ! আকাশ (ন্বর্গ) কি কখন ছিন্ন 
হইতে পারে? উহা কি বস্ত্রের তুল্য যে ছিন্ন হইবে? যদি উপরিস্থ লোককে স্বর্গ 
কহা যায়, তাহা হইলেও উক্ত কথ বিস্ভাবিরুদ্ধ। এক্ষণে 'কোরাণের ঈশ্বরের শরীর- 

ধারী হওয়া সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না । কারণ সিংহাসনে উপবেশন করা 
এবং আট জন বেহারা দ্বার! উহ! উত্থাপন করা মৃত্তিমান ব্যতিরেকে মন্য কিছুই হইতে 
পারে না। সম্মুখে অথবা পশ্চাতে গমনাগমন মৃত্তিমানেরই হইতে পারে। যদ্দি তিনি 
মুত্তিমান হইলেন তবে একদেশ৷ হওয়াতে সর্ব্বদ্ক, সর্ববব্যাপক এবং সর্বশক্তিমান হইতে 
পারেন না এবং সকল জীবের সকল' কন্মও কখন জ্বানিতে পারেন না 1 ইহ! অতি 
আশ্চর্যের কথা৷ যে পুণ্যাতমদিগকে দক্ষিণ হস্তে পত্র দেওয়া, পাঠ করান, এবং স্বর্গে 
প্রেরণ করা এবং পাপাস্সাদিগকে বাম হস্তে পত্র দেওয়া, নরকে প্রেরণ কর, এবং 
কণ্মপত্র পাঠ করিয়া বিচার করা ইত্যাদি হইয়া থাকে । আচ্ছা, উক্তবিধ ব্যবহার 

কি সর্বচ্ছের হইতে পারে ? কখনই নহে । এ সকল লীলা কেবল বালকত্ব মাত্র ॥১৪৫। 

১৪৬-উক্ত দিবস, ( য'হার পরিমাণ পঞ্চাশ সহত্র বসর হইবে ) স্বগাঁয় দূতগণ 
এবং আজ গোব্রিয়েল) ভীহার অভিমুখে যে স্থানে উপস্থিত হইবে সেই স্থানে দণ্ডবিধান 

হইবে। সেই সময়ে কবর সকল হইতে (জীব সকল ) ধাবমান হইয়া নির্গত হইবে 

এবং বোধ হইবে যেন তাহার। কোন মুদ্তির অভিমুখে ধাবমান হইতেছে ॥ মঃ ৭। সিঃ 

২৯ সূ ৭০ । আঃ ৪৪২ 

সমী £__যদি দিনের পরিমাণও পঞ্চাশ সহত্র বসর হইল, তবে রাত্রির পরি- 

মানও পঞ্চাশ সহত্র বসর কেন হইল না? যদ্দ তানৃশ দার রাত্রিনা হর তবে তাদৃশ' 

দীর্ঘ দিনও কথন হইতে পারে না। পঞ্চাশ সহস্র বগুসর পর্যন্ত ঈশ্বর, ন্বর্গীয় 

লুভর্পপ এবং কর্মপত্রধারী সকলে দণ্ডায়মান অথব। উপবিষ্ট কিম্বা জাগ্রত থাকেন,. 

যদি তজ্রপ হয়, তবে সকলে রোগী হইয়। পুনরায় মৃতও হইবে? কবর হইতে নির্গত 

হইয়! সকলে কি ঈশ্বরের আদ্বালতের আভিমুখে ধাবমান হইবে? কবর মধো, 

উহ্ভাদিগের নিকট কিরূপে ( মাজ্জাপত্র ) “সমন” উপস্থিত হইবে ? যে সকল হত- 

ভাগ্য পুণ্যাত্ম! অথবা পাপাত্মা! আছে ঈশ্বর তাহাদিগকে এতাবতকাল পথ্যস্ত (€ সেঁসন্ 

স্বপুরদ্ধ ) ভাবি বিচারাধীন করিয়া কেন পারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন ৮ আজ কাল 

ঈশ্বরের আদালশ ধন্ধ মাছে এবং ঈশ্বর ও স্বগীঁয় দূতগ” নিক্বপ্ম। হইয়া বপিয়া আছেন 

এইরূপ হইবে 2 ভখবা তাহারা কাযা করিতেতেন এইরূপ হইবে ? বোধ ২৭, তাহার, 



৬২৩ সত্যাথ প্রকাশ। 

ক্সাপনার আপনার স্থানে উপস্থিত থাকিয়! ইতন্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, নিদ্রান্মুভব 

করিতেছেন এবং নৃত্য ও তামসিক ক্রীড়াদি দর্শন করতঃ স্বচ্ছন্দ এবং বিশ্রাম করিতে- 

ছেন। এরূপ মন্ধ কাহারও রাজ্যে থাকিতে পারে না। বন্থ লোক ব্যতীত এরূপ 

ক্রথা কে অন্যে বিশ্বাস করিবে ? ॥ ১৪৬ ॥ 
১৪৭-_তিনি নিশ্চয়ই, তোমাদ্িগকে নানা প্রকারে উৎপন্ন করিয়াছেন। তোমরা 

“কি দেখ নাই যে ঈশ্বর কিরূপে সপ্তসর্গ উপধু্পরি উৎপন্ন করিয়াছেন ? তিনি উহার 
অধ্যে চন্দ্রকে প্রকাশক করিয়া এবং সুর্ধ্যকে দীপক করিয়া উত্পন্গ করিয়াছেন ॥ মঃ ৭। 
সিঃ ২৯ । সুঃ ৭১। আঃ ১৪ । ১৫।১৬॥ 

সমীক্ষক-_ঈশ্বর যদি জীবদিগকে উৎপন্ন করিয়। থাকেন তবে ইহার! নিত্য এবং 

অমর থাকিতে পারে না। : তবে আবার স্বর্গে উহার! নিত্য কিরূপে অবস্থান করিতে 

পারিবে? যাহা উৎপন্ন হয়, তাহ! অবশ্যই নষ্ট হইয়। যায়। আকাশকে উপুর্ণপরি 
কিরূপে নিশ্দাণ করিতে পারিবেন? কারণ উহা! নিগাকার এবং বিভু পদার্থ । যদি 
অন্য পদার্থের নাম আকাশ রক্ষিত হয়, তাহা! হইলেও তাহার নাম লাকাশ রাখা ব্যর্থ । 

যদ উপযুঠপরি আকাশ সকল নিশ্িত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহাদিগের মধ্যে চন্দ্র 

এবং সূর্য্য কখন থাকিতে পারে না। যদি মধ্যে রক্ষিত হয় তাহ! হইলে এক উপরের 

এবং এক নীচের পদার্থ ই প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয় হইতে সমস্তই অন্ধকারাবুত থাকা 

আবশ্যক, তাহা দৃষ্ট হয় না। সুতরাং এ কথ সর্ববথা মিথ্যা ॥ ১৪৭ ॥ 
১৪৮-এই সকল মন্দির (মস্জিদ্ ) ঈশ্বরের জন্য । অতএব ঈশ্বরের সহিত অন। 

কাহাকে আহবান করিও না। মঃ ৭) লিং ২৯। সূঃ ৭২। আঃ ১৮॥ 

সমীক্ষক--বর্দি এ কথ! সত্য হয় তবে মুললমানেরা “লাই লাহ। ইলিল্লাঃ মভ্দ্মন- 

র স্থলল্লাঃ* এই বচনে মহম্মদ সাহেবকে ঈশ্বরের পহিত কেন উচ্চারণ করেন? একার্ধ্য 

কোরাণের বিরুদ্ধ এবং যদি কোরাণের বিরুদ্ধ ন। হয় তবে তাহারা কোরাণের কথ। 

মিথ প্রতিপন্ন কবেন।  যদ্দি মস্লিদ সকল ঈশ্বরের গৃহ হইল, তবে মুসলমানগণ 

মতামৃত্রিপৃজক হইলেন; কারণ ঘেনপ পৌহাণিক এ জৈনীগণ ক্ষুদ্র মৃততিকে ঈ এর 
গৃ্গ মনে করুক আাগাদিগক্ষে যুত্তিপূজগ্ নিদাদিত করা হর, উগারাও তদ্রুপ নহে 

কন 7? 0-8৮ | 

+9৯--সূর্্য এন চন্দ্রকে একমত বরা মাইনে মহ এ পি ২৯ সঃ ৭৫। আঃ৯। 

সমীক্ষক-__মাচ্ছাঃ সূর্ধ্য এবং চন্দ্র টি +খন একত্রিহ হইঠে পারে? ইহা নিবুস্ধির 

এবং তহ্চিন্ন চন্দ্র ও সূর্যকে একত্রিত করিবার প্রয়োজন কি? অন্য সমস্ত লেককে একত্রিত 

না করাতেই বা যুক্তি কি? ঈদৃশ ঈদৃশ অসন্তব কথ! কখন কি ঈশ্বরকৃত হইতে পারে ? 
বিদ্বান্ব্যতিরেকে জন্য কোন বিদ্বানেরও ( এরূপ বাকা) হইতে পারে না ১৪৯॥ 



চতুর্দশ সমুল্লাস, ৷ ্ ৬২১ 

১৫০-সভাহাদিগের নিকট নিত্যস্থায়ী যুবক সকল বিচরণ করিবে। তোমর। 
যখন তাহাদিগকে দেখিবে, তখন (বাধ হইবে যেন মুক্ত বিকীর্ণ হইয়! রহিয়াছে । 
তাহার! রৌপাময় কম্কণে ভূষিত হইবে। অধীশ্বর তাহাদিগকে পবিত্র মঙ্দিরা পান 
করাইবেন 1 মঃ৭। সিঃ২৯। সুঃ ৭৬। আঃ ১৯২১ ॥ 

সমীক্ষক-_মুক্তণাবর্ণের যুবক সকল সে স্থলে কিজন্য রক্ষিত হইয়া থাকে ? যুবক- 

ভ্নসেবা এবং স্্ীজন কি উহ্বাদ্িগকে তৃপ্ত করিতে পারে ন!? কি আশ্চর্য্য ! ভুষ্জনেরা 

বালকদিগের সহিত যে ভয়ানক ভয়ানক, ছুক্কাধ্য করিয়া থাকে এই কোরাণের বচনই 

তাহার সুলীভূত ! স্বর্গে স্বামী এবং সেবকঙাব হুইলে স্বামীর মানন্দ এবং মেবকের 
পরিশ্রম হওয়াতে কেন দুঃখ এবং পক্ষপাত হয়? ঈশ্বর যখন মস্ভপান করাইবেন তখন 

তিনিও সেবকবহু নিদ্ধারিহ হইবেন। পরে আর ঈশ্বরের গৌরব কিরূপে রক্ষিত 
হইবে? উক্ত স্বর্গে স্ত্রীপুরুষের সমাগম, গর্ভশস্িতি এবং উহারা সস্তানবিশিষ্টও হয় 

কি ন1? যদি না হয়, তবে উহাদ্িগের বিষয় ভোগ ব্যর্থ হইল এবং যদি হয়, তবে 

উক্ত জীব কোথা হইতে আসল ? ঈখরের সেবা ব্যতিরেকে স্বর্গে কেন জন্মগ্রহণ 

হয়? যদি জন্ম হয়, তবে ধশ্ম বিশ্বাস না রাখিয়া এবং ঈশ্বরের উপর ভক্তি না করি- 

য়াই অনায়াসে স্বর্গলাভ হইল । কোন হতভাগোোর পক্ষে ধণ্ম বিশ্বাস রাখ দ্বার এবং 

অন্য কাহারও পক্ষে ধন্ম ব্যতিরেকেও স্ুখলাভ হইয়া যায় । ইহা অপেক্ষ। আর কি 

অহা অন্যায় হইতে পারে ? ১৫০ ॥ 

১৫১-_কর্্ধানুসারে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। পানপাত্র পুর্ণ মাছে। যে দিন 
স্বণিয় দূতগণ এবং শাস্বা , গ্যাব্রিয়েল ) পড্তিবন্ধ হইয়। দণ্ডায়মান হইবে ॥ মঃ৭। 
সিঃ৩০। সূঃ ৭৮1 আঃ ২৬৩৪।৩৮ ॥ 

সমীক্ষক--যদি কর্দ্দান্ুসারে ফল দেওয়। হইয়। থাকে, তবে নিত্য স্বর্গবাপী সমস্ত 

স্ব দূতদিগের এবং মুক্তা সদৃশ বাল+দিগের কোন্ কণ্্ানুসারে নিতা কালের ভন্য 
স্বর্গলাভ হইয়াছে ? যদি পাত্রপূর্ণ মদিরা পান করে এন্ুপ হয় তলে মত্ত হইয়া “কন না 

নিরোধ করিবে” উক্ত স্থলে “গাস্া” নামে এক স্বর্গীয় দূত আছে এবং সে সকল 

স্বর্গীয় দূত হাপেক্ষা শেঠি আাস্বং ক আন্ক নয স্বীয় হুতদিগকে পউবজনদ্ধ কারিয়। 

দণ্ডায়মান করিয়! ঈশ্বর কি. গেলা হচনা করিবেন 2 উক্ত সেনা হ্বারা তিনি সংল জীণ- 

দগস: দু প্রদান করাইউতেন ও ঈম্দর কে পেই আমে দঞ্চতকান পক্িতবন অগবা 

উপবিষ্ট থাকিবেন? যদি শেষ বিচারদিন ষাঁবত ঈশ্বর আপনার সমস্ত সৈন্য একত্রিত 

করিয়া শয়তানকে ধৃত করেন, তাহ! হইলে তাহার বাজা নিষণ্টক হইয়া যায়। ইহার 

নম ঈশ্বরস্থ 8১৫১৪॥ 

১৫২--তখন সূর্ধ্যকে জড়ান (সংবৃত কর!) হইবে। তারা লকল তখন মলিন 
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হইবে । পর্ববত সকল তখন রিচলিত হইবে । আকাশের ধশ্ম অপাক়ৃত হইবে ॥ মঃ ৭1 

সিঃ৩০। সূঃ৮১। আঃ ১২৩১১ । 

সমীক্ষক-__ইহা! অতিশয় নির্বুদ্ধির কথা যে বর্ত,লাকার সূর্য্যালোক ণ্জড়ীন” (সংবৃত 
করা) যাইবে । তারা সকল কিরূপে মলিন হইতে পারিবে ? পর্ববত সকল বখন জড়, 

তখন উহার কিরূপে বিচলিত হইবে? আঙাশকে কি পশু মনে করা হইয়াছে যে 

উহার চণ্ম অপাকৃত হইবে ? ইহা! অতিশয় নিবুদ্ধি এবং বন্যভাবপরিচায়ক কথ ॥১৫২॥ 
১৫৩--তখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে । তখন তারা সকল বিবীর্ণ হইবে । তখন 

সমুদ্র বিদীর্ণ হইবে। এবং তখন কবর সকল পুনরুজ্জীবিত করিয়া উত্থাপিত কর! 
যাইবে । মঃ৭। সিঃ৩০। সূঃ৮২। আঃ ১1২7৩1৪ ॥ 

সমীঃ--বাহবা ! কোরাণের রচয়িতা, তুমি কি তত্ববিদ্ভাবিদ! আকাশকে কিরূপে 

বিদীর্ণ করিতে পারিবে 2 তারাদিগ্রকে কিরূপে বিকীর্ণ করিতে পারিবে 2 সমুদ্র কি 

কাষ্ঠ, যে উহাকে বিদীর্ণ করা যাইবে? কনর স+ল কি শব যে উহাদিগকে পুনভর্খুবিত 
করিতে পারিবে »গ এ সকল কথা বালকের সদৃশ ॥১৫৩। 

২৫৪-_দুর্গ প্রাসাদবিশিষ্ট মাকাশের নাম শপথ । কিন্তু সুরক্ষিত লৌহ পেটিফা 
মধ্যস্থিত কোরাণই শ্রেষ্ঠ । মঃ৭। সিঃ ৩০। সূই ৮৫। আঃ ১২১ ॥ 

সমীঃ-_-এই কোরাণের রচচিত। ভূগোল অথবা খগোল বিষয়ে কিছুই পাঠ করেন 
নাই। অনাথ! আকাশকে দুর্গের প্রাসাদবিশিস্ট কেন কহিবেন 2 যদি মেষাদি রা 
ছুর্গপ্রাসাদ কথিত হয়, হবে অন্য নক্ষত্র কেন ছুরগপ্রাসাদ নহে! এই হেতু উহা দুর্গ 
প্রাসাদ নচ্চে, পরন্থ উহ! সমস্ত হারালোক । এই কোরাণপ কি ঈশ্বরের নিকট আছে ? 

যদ্দি উক্ত কোরাণ হার কৃত হয়, তাহা হঈলেও উহ! বিষ্ভা এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হওয়াতে 

অতিশয় অবিষ্ভ পূর্ণ হইবে ॥১৫৪। 

১৫৫-_নিশ্চয় দে প্রহারণ| করে; কারণ সে একজন প্রতারক । আমিও প্রতারণ৷ 

করিয়া থাকি ও আমি একজন প্রতারক ॥ মঃ ৭ পিছ ৩০ 1 সুঃ৮৬। আঃ ১৫।১৬ ॥ 

সমীক্ষক £__খলকে প্রতারক কহে। ঈশ্বরও কি খল? চৌন্্যের প্রতিবিধান “ক্রি 

চৌর্ধা ৮ এবং মিঝার প্রশোধ ক মিশা ৮ কোন চোর গদি কোন ভদ্রলোকের গৃহে 

চৌর্দা করে, তাঙ্ঠা হঈলে কি ভদ্রংলাকও তাহার গর্তে যাঈচা চোর্ধা করিবে? বাহবা! 

বাহবা । ধন্য কোর'ণরচযিতা ! ॥১৫৫॥ 

১৫*--হখন ছোাদিগেস অদীশ্ন এবং স্বগীষ়ি দূত সকল পড্ক্তিবদ্ধ হইয়া আগ- 
মন করিবেন এবং লে দিন নরককে লইঘা যাবেন, মহ৭ণ। সি১৩০ সুঃ পন 

রাহ 

মী £-তোমরা বল গে পুলেষাঁধান্দ অথন। সেনাধাঙ্ আপনা সেনা লইয়। পডক্তি 
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রচন1! করিয়। যেরূপ বিচরণ করে, ইহাদিগের শ্বরও সেরূপ কি না? নরককে কি 
কুলসের তুল্য মনে করা হইয়াছে যে, যেখানে ইচ্ছা হইবে উহাকে উঠাইয়। লইয়! 
যাইবে? বদি এতাদৃণ ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলে অসংখা কারারুদ্ধ তাহাতে কিরূপে স্থা 
পাইবে ? ৪ ১৫৬। | 

১৫৭।-_ঈশ্বরের ধর্মপ্রচারক উহাদিগের জন্য কুহিয়ীছিলেন যে, ঈশ্বরের এই 
উদ্বী এবং উহাকে জলপান করাইবে। কিন্তু উহার মিথারোপ করিল এবং উহার 
পদচ্ছেদ করিল। সেই হেতু উহাদিগের অধীশ্বর উহাদিগের উপর মারীভয় প্রেরণ 
করিলেন । মঃ ৭। সিং ৩০। সুঃ ১৯। আঃ ১৩। ১৪ ॥ 

সমী £-_ঈশ্বরও কি উদ্নীর উপর আরোহণ করিয়া বিচরণ করিতেন? যদি ভাহা 

না হয় তবে কিজ্তুন্য (ইগ্রী) রাখিয়াছিলেন ? বিচারদিন ব্যতিরেকে ও আপনার নিয়ম 

ভঙ্গ করিয়া কেন উহ্ভাদিগের উপর মারীভয় প্রেরণ করিলেন ? যদি প্রেরণ “রিয়া! 

থাকেন তাহা হইলে দণ্ড দিয়াছেন | পুনরায় বিচারদিনের রাত্রিতে বিচার হওয়া এবং 

উক্ত রাত্রি হওয়। মিথা|। বুঝিতে হইবে । এই উদ্রীর উল্লেখ হইতে অন্মমান হয় যে 

আরবদেশে উদ্ট্র এবং উ্ী ব্যতিরেকে অন্ত কোনরূপ বাহন অল্লই দৃষ্ট হয় এবং এই জন্য 

কোন আরবদেশবাসী এই কোরাণ রচনা করিয়াছেন ॥ ১৫৭ ॥ 

১৫৮-যদি না নিবুন্ত হয় তবে আমরা আবশ্ন উহার মস্তক ঘর্ধণ করতং আকর্ষণ 

করিব। উহাদিগের মস্তক মিথ্যারত এবং অপরাধী । আমরা নরকের (অধিকারী ) 

স্বর্গীয় দূতদিগকে আহবান করিব । মঃ ৭: সিঃ ৩০ । সূ ৯৬। আঃ ১৫ । ১৬। ১৮ ॥ 
সমীঃ:--এই নীচ “্চাপড়াসীর” কাধ্য অর্থাৎ ঘর্ষণ করতঃ আকধণ করা হইতেও 

ঈশ্বর রক্ষা পান নাই ! আচ্ছা, জীব ব্যতিরেকে মস্তক কি কখন মিথ্যারত এবং অপ- 

রাধী হইতে পারে? আচ্ছ', যেরূপ কারাগারের “দ্ারগ।” (অধিকৃত ) কে আহ্বান 

করিয়। পাঠান হয, ভ্রপ ঈশ্বর ও আহবান করেন, এরূপ কি কখন হইতে পারে 2 0১৫৮ 

..১৫৯-আামি নিশ্চয়ই (কদর ) নিয়তভিনিদ্ধীরণ দিনের রাজিতে কোরাণ ভবতারণ 

করিয়াছি । (কদর) পাতি ( রাসক্গান আরাতির মধ্যে ক রাত্রি) রূপ. তাহা কোমর! 

কিরূপে বুঝিবে ? আাপনাদিগের শধীশ্বরের সকল বিষয় সম্বন্ধে আংজ্জা লইয়' সেই রাত্রি 
মধ্যে ম্বগীয় দূত এব" পবিন্বাঙ্তা অবহবণ করেন ॥ মঃ ৭1 সঃ 51 সু ৯৭। 

আত ১। ২! দি ॥ 
রর 

] | যী,» ল্য 7" শু বল 
সমাত লগ ভি 2 তে হানি রি জাল মী, হত এব টাল স্তর শাহি 

চা 

বক 

উদ্দ সময়ে শবতীণ £ঈপাছে এই শনৈত শট আহার ইতাছে 
সত্য হইতে পারিবে? রাত্রি অন্ধকারাবৃত ছিল । এ বিষয়ে গার কি জিজ্ঞাসা করিতে 

হইবে? আমর! লিখিয়া আসিয়াছি যে উপরে এবং নীচে কিছুই হইতে পারে না। 

না 2 চল 

€ থা বিরল 
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এস্থলে লিখিত হইতেছে যে স্বগণয় দূত এবং পবিত্রাত্ম! ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সংসারের 
বন্দোবস্ত করিবার জন্ঠ আগমন করেন। ইহ! হইতে স্পষ্ট হইল যে, উল্ত ঈশ্বর 
মনুষ্যের ন্যায় একদেন্ট। এপর্যন্ত দৃষ্ট হইয়াছে যে ঈশ্বর, স্বগর্ণয় দূত এবং ধর্ম প্রচারক 
এই তিনেরই কথা আছে। এক্ষণে আবার চতুর্থ পবিত্রাক্মা নির্গত হইল ! এই চতুর্থ 
পবিভ্রাজ্মা কি বস্ত তাহা বল! যায় না । ইহা! অবশ্য গ্রীষ্টিয়ানদিগের মত, অর্থাৎ পিতাঃ 

পুক্র এবং পবিত্রাত্থা। এই তিন মানিতে গিয়া এক চতুর্থ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদি বল 
যে আমর! এই তিনকে ঈশ্বর বলিয়! মানি না । তাহা হইতে পারে, পর্ব যখন পবি- 
্রাস্মা পৃমক্ হইল, তখন ঈশ্বর, স্ব্গঁয় দত এবং ধর্ম প্রচারককে পবিভ্রাক্ম কহা যাইবে 
কিনা? যদ্দি তাহার! পবিভ্রাত্ম। হয়েন, তবে একের নামই কেন পবিত্রাত্মা হইল ? 
এতত্বযতীত অশ্বাদি পশু এবং রাত্রি ও দিন এবং কোরাণ প্রভৃতির দ্বার! ঈশ্বর শপথ 
করেন । শপথ করা ভদ্রলোকের কাধ্য নহে ॥ ১৫৯ ॥ 

এক্ষণে এই কোরাণের বিষয় লিখিয়া এই পুস্তক কিরূপ তাহা বুদ্ধিমান্দিগের 
সম্মুখে স্থাপিত করিলাম । আমাকে গ্জ্ঞাসা করিলে বলিতে হইবে যে এই পুস্তক 
ঈশ্বর অথবা কোন বিদ্ধবানের রচিত নহে, এবং বিস্কাপুর্ণ হইতে পারে না। লোকে 
প্রতারণায় পতিত হইয়া অ:পনাদ্দিগের জন্ম ব্যথ না যাপিত করে এই হেতু এস্থলে অভি 
অল্লমাত্র দোষ প্রকটিত হইল। ইহাতে যাহ। কিছু অল্পমাত্র স্ঠা আছে, তাহ! বেদাদি 
বি্যাপুর্ণ পুস্তক সমূহের অনুকূল হওয়াতে যেরূপ আমাদিগের গ্রাহা, তত্রপ অন্য ধর্ধস্থ 
ভ্রম ও পক্ষপাতরহিত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান্দগের গ্রাহ্য। তহ্যতিরেকে ইহাতে আর 

যাহ! কিছু আছে তৎুসমস্ত অবিস্ভ' ও ভ্রমে পুর্ণ জানিতে হইবে । উক্ত বিষয় কেবল 

দনুষ্দিগের আত্মাকে পশুবৎ করিয়া শাস্তিভঙ্গ করতঃ উপদ্রব উত্তেঞ্গনা করে, এবং 
মনুষা মধ্যে বিদ্রোহভাব বিস্তার করতঃ পরস্পরের ছুঃখ বৃদ্ধি করে। কোরাণকে 

পুনরুক্তি দোষের ভাগার বলিয়৷ জানিতে হইবে। প্রার্থন। করি পরমাক্স। সকল 

মনুষ্যের উপর এরূপ কপ! করেন যেন সকলে পরস্পর গ্রীতিযুক্ত হইয়! ও মিলিত হ্ইয়ুঠ 
পরস্পরের স্থখ বৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হথ। মামি যেদপ পক্ষপাত রহিত হইয়। আপনা- 

দিগের এবং অপর মভমতাস্ততরের পোষ প্রকাশ করিতেছি তদ্রুপ বর্দ সকল বিদ্বান্ 

লোকে করেন তাহ! হইলে পরম্পরে বিরোধ খণ্ডন বশ5ঃ এঁ?কোশুপন্জি হইয়া! সকলের 

পঞ্ষে আনন্দের একমত হওয়াতে সত্যপ্রাপ্তি সিঙ্গ হওয়। বিষয়ে কঠিনত| কি থকে? 

এস্থলে কোরাণ বিষয়ে ল্লমাত্র লিখিত হইল । ইহা5 বুদ্ধিমান্ ধার্মিক লোক সকল 

গ্রন্থবারের অভিপ্রায় বুঝিয়। লাভবান হইবেন। যদ্দি কোন স্থলে ভ্রমবশতঃ অন/থ। 
লখিত হইয়! থাকে, তবে তাহ! শু&% করিয়া লইবেন । 

এক্ষণে এই এক কথা মবশিন্ট রহিয়্াছে। অনেক মুলমান লোক এইক্সপ কহেন 



চহুদ্দশ সমুলাস। ৬২৫ 

এবং লিখেন ও মুক্্রিত করেন যে তাহাদিগের ধর্মের বিষয় অর্্বববেদে লিখিত আছে ॥ 
তাহার উত্তর এই যে অধ্ববেদে উহার নাম এবং চিহ্নও নাই। (প্রশ্ন ) আপনি কি 
সমস্ত অথবর্ববেদ দেখিয়াছেন 1 যদি দেখিয়। থাকেন তবে অল্লোপনিষদ অবলোকন করুন । 
স্পষ্ট উহাতে লিখিত আছে। এরপ স্থলে পুনরায় কেন কহিতেছেন যে অর্বববেদে 
মুসলমানদিগের নাম চিহ্নও নাই ? 

অথাহল্লোপনিষদং ব্যাখ্যাম্তামঃ ॥ 

( এক্ষণে অল্লোপনিষদ্ ব্যাখ্যাত হইবে ) 

অস্মাল্লাং ইল্লে মিত্রাবরুণ। দিব্যানি ধত্তে॥ ইল্লল্লে বরুণে। রাজা পু্দদছুঃ । হড়া- 
মিত্রো ইল্লাং ইল্ললে ইল্লাং বরুণে মিত্রস্তে জক্কামঃ ॥ ১ ॥ হোতারমিন্দ্র। হোতারমিল্্ 

মহাস্থরিন্দ্াঃ। অল্লো জ্যেন্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণ, ব্রহ্মাণং তল্গাম্॥ ২॥ অল্লোরসূল 
মহামদ্রকবরস্থয অল্প। অল্লাম্ ॥ ৩ ॥ আদলল!বুকমেককম্॥ অল্লাবুক নিখাভকম্॥ ৪ ॥ 

আল্লা যজ্ঞেন ভুতত্ন্ক! ॥ তল! সূর্য্য চন্দ্র সর্ববনক্ষত্রাঃ ॥ ৫0 অল খষীণাং সর্বব দিব্যা 

ইক্জ্রায় পূর্ববং মায়! পরমমস্তরিক্ষাঃ ॥ ৬ ॥ অল্পঃ পৃথিব্যা অন্তরিক্ষং বিশ্বরূপম্ ॥ ৭ ॥ 

ইল্লা কবর ইল্লা কবর ইল ইল্ললেতি ইল্ললাঃ ॥৮॥ গম্ অল্লা ইললল্প। অনাদিম্বরূপায় 

অধর্ববণা ইয়ামা হুং স্থীং জরনানপশৃনসিদ্ধান্ জলচরান্ অদৃষ্টং কুরু ফট ॥৯॥ অনুর 

সংহারিণী হুং হীং অল্লোরসূল মহুমদরকবরস্ত অল্লে। অল্লাম ইল্লল্লেতি ইলল্লাঃ ॥ ১০ । 

ইত্যল্লোপনিষৎ সমাপ্ত ॥ 

ইহাতে যে স্পষ্ট মহণ্মদ সাহেবকে প্রম্থুল” অর্থাৎ ঈশ্বরের দূত লিখিত হইয়াছে, 
তাহাতে সিদ্ধ হইতেছে যে মুসলমানদিগ্ের মত বেদমূলক ॥ ( উত্তর ) যদি তোমর। 
অথবর্ববেচ না দেখিয়া থাকঃ তবে আমাদিগের নিকট আইম এবং আদি হইতে অস্ত 

পর্যাস্ত দেখ অথবা কোন অধ্ব্বৰেদীর নিকট বিংশ কাণযুক্ত অর্থ্বববেদের মন্ত্রসংহিত! 
অবলোকন কর। উহার কোন স্থানে তোমাদিগের ধর্টপ্রচারক সাহেরের নাম অথবা 

তাহার, মতের চিহ্নও দেখিতে পাইবে না। এই যে অল্লোপনিষদ দেখাইতেছে তাহা 
অথববেদে অথবা উহার গোপথব্রাহ্ষণে কিংবা কোন শাখায় নাই। অনুমান হইতেছে 

যেআকবর সাহেবের সময়ে কেছ উহা! রচনা করিয়াছেন । রচয়িত! কিছু আরবী এবং 

কিছু সংস্কৃত ভাষাও পাঠ করিয়াছিলেন দৃষ্ট হইতেছে । কারণ উহ্বাতে আরবীর এবং 

সংস্কৃত ভাষার. পদ লিখিত দুষ্ট হইনেছে। দেখ ( লম্মাল্লাং ইল্লে) ইহা আরবী এবং 

(মিত্রাবরুণা দিব্যানি ধস্তে) ইহা সংস্কংত পদ লিখিত হইয়াছে । এইরূপ সর্বত্র 

দৃষ্টিগোচর হওয়াতে নিশ্চয় হইতেছে যে কোন মারবী এবং সং্কততাাজঞ্ঞ ব্যক্তি উহ 
রচনা করিয়াছেন । যদি উহার অর্থ দেখা যার, তবে উল কৃত্রিম, অযুক্ত এবং বেদ 

ও ব্যাকরণ রীতি বিরুদ্ধ বোধ হইবে। এই উপনিষদ যেয়পে রচিত হইয়াছে তশ্রপ 



৬২৬ সত্যার্থ প্রকাশ । 

অন্য মতমতাস্তর্থ পক্ষপাতী লোকেরাও অনেক রচন! করিয়াছেন । এইরূপ স্বরো- 

গোপনিষদ্, নৃসিংহভাপনী, রামভাপনী, গোপালতাপনী প্রস্ৃতি অনেক রচিত হইয়াছে । 

(প্রশ্ন) আজ পর্য্স্ত কেহ এ কথা কছেন নাই। আপনি যখন এইরূপ নৃতন কথ! 
বলিতেছেন, তখন আপনার কথা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইবে? ( উত্তর ) তোমা- 

দিগের বিশ্বাস করা এবং অবিশ্বাম করাতে গামার কথ৷ মিথ্যা হইতে পারে না। আমি 

যেক্কূপে স্টহ্াকে অযুক্ত নিষ্ধীরিত করিয়াছি, তদ্রুপ তোমরাও যদি অর্ব্ববেদ, গোপথ 
অথবা উহার শাখা সকল হইতেও প্রাচীন লিখিত পুস্তক সমূহেও অবিকল এইরূপ 
লিখিত দেখাইভে পার, এবং অর্থসঙ্গডি . করিয়া শুদ্ধ প্রতিপন্ন করিতে পার, তবেই 

উহা সপ্রমাণ হইছে পারে । (প্রশ্ন ) দেখ, আমাদিগের ম£ কিরূপ উৎকৃষ্ট ! ইঞ্ছাতে 

সকল প্রকার স্বখ আছে এবং অস্তে মুক্তি লাভ হইয়া থকে । (উত্তর ) এইরূপে 
ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী সকলেই কহিয়! থাকেন যে, “আমাদিগের মত সর্বোৎকৃষ্ট এবং 

নবশিষ্ট সমন্ত অপকৃ্ট । আঁমাদিগের মত ব্যতিরেকে অন্য মতে মুক্তি হইছে পারে 

না1” এরূপ স্থলে তোমাদিগের কথা সতা মনে করিব অথবা উহাদিগের মশ সত 

মনে করিব? আমরা এইরূপ বিশ্বাস করি যে সত্য ভাষণ, অহি.সা এবং দয়! আদি 

গুভ্তগুণ সকল মনতঈ উত্তম এব" অবিশষ্ট বাদ, বিবাদ, ঈদর্ষ্যা, হেষ ও মিথ্যাভাষণাদি 

কাধ্া সকল সকল মহ্েই নিকুষ্ট জানিতে হইবে । যদি ভোমাদিগের সত্য মত গ্রহণ 

করিবার ইচ্ছা হয় তবে বৈদিক মত গ্রহণ কর ॥ 

ইতি শ্রীমদ্য়া নন্দ-সরন্বতী-ন্বা মিকৃতে সত্যার্থ প্রকাশে 
স্থভাষাবিভূষিতে ববনমত-বিখগ্ডনে 

চতুর্দশঃ সমুল্লামঃ সম্পূর্ণই | 



ও 

শ্বঘন্তব্যামন্তব্য-প্রকাশঃ ॥ 

সর্ব্ব-স্ত্রসন্ধান্ত অর্থাৎ সাআগ্যলাব্বজনিক ধর্মকে সর্ববদ! সকলে বিশ্বাস ক'রয়াছেন, 
এক্ষণে বিশ্বাস করেন এবং ভবিষ্যতেও বিশ্বাস করিবেন । এই হেত উচ্ভাকে সনাতন 

ও নিত্য ধন্দ কহাযায়। কেহই উহার বিরোধী হইতে পারেন না। অবিস্ধাযুক্ত 
লোক অথব! কোন তিল্নমতাবলম্বী কর্তৃক প্রতারিত ব্যক্তি যাহাকে অন্যথা মনে করেন, 

শগথব! বিশ্বাস করেন, কোন বুদ্ধিমানই তাহ। স্বীকার করেন না। পরম্থ শাপ্ত অর্থাং 

সত্যমানী, সত্যবাদী, পরোপকারক, পক্ষপাত রহিত এবং বিদ্বান লোক যাহা বিশ্বাস 

করেন, তাহাই সকলের মাননীয় এবং তাহারা যাহ! বিশ্বাস না করেন তাহাই তাগ্রাম্ 

হওয়াতে প্রমাণযোগ্য হয় না। এক্ষণে যে সকল ঈশ্বরা্ি পদার্থ বেদাদি সত্যশাঙ্কে 

লিখিত আছে এবং ব্রহ্মা হইতে জৈমিনি মুনি পধান্ত যাহ বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, 

তাহা আমিও বিশ্বাস করি এবং সকল সজ্জন মহাশয়দিগের সমক্ষে প্রকাশিত করিতেছি । 

যাহা ত্রিকালে সকলেরই একরূপ মাননীয় আমি তাহাকেই আপনার মন্তব্য বলিয়া 

জানি। কোনরূপ নূ*ন কল্লুন! কর] সখব! কোন মত বিশেষ প্রচলিত করা আমার 

লেশমা 4ও অভিপ্রেত নহে । প্রস্ত যাহ! সত্য, তাহাই বিশ্বাস করা ও অপবকে তাহাই 

বিশ্বাস করিতে প্রবুশ্ত করা এবং যাহা মলা তাহা হ্যাগ করা ও অপরকে ত্যাগ করিতে 

প্রবৃত্ত করাই আমার অভাষ্ট । আমি যদি পক্ষপাত করিতাম তাহ! হইলে আর্যাবর্ত 

মধো প্রচারিত কোন এক মত বিশেষের আগ্রহী হইতাম । কিন্তু আধাাবর্কে অথবা 

নয দেশে যে সকল অধর্মযুক্ত আচার ও বাবহার আছে তাহা আমি স্বীকার করিন! 

এবং, যে সকল ধশ্মনযুক্ত বিষয় মাছে তাহা ত্যাগ করি না এবং কুরিতেও ইচ্ছা করি না। 
কারণ ভকজ্রপ কর! মনুষ্যধশ্যের বিভূতি। তীহাকেই মনুষ্য কহা ঘায়, যিনি মননশীল 

হষঈটয়া আপনার ন্যায় অংন্যর ও সুখ ও দুঃখ এবং তানি ও ল'ভ মনে করেন; মন্কায়কারী 

বলণান হইত্েও ভাঁত হয়েন না; এবং ধাশ্মিক দুর্বল হইতে ও ভীত ভয়েন। এই মাত্র 

নহে । পরস্ত ধশ্মাতু। সকল যতই কেন অনাথ দুর্বধল এবং গুশরাহত হউন না, তাহা- 

দিগকে সমস্থ সামথ। দ্বারা তিনি রক্ষা করেন, ভীাহাদিগর উইঃতি সাধন করেন এবং 

ত্রাঙ্তাদ্িগে সহিত প্রিয়াচরণ করেন | অধার্ছিক লোক চক্রবঞ্জ সনাথ, মহাবলবান্ 

এবং গুণবান্ হইলেও তিনি সর্ধদ। তাহার নাশ ও অবনত এবং তাহার সহিত অপ্রিয়া- 

চরণ করেন। অর্থাৎ যতদূর সম্ভব তিনি তততদুর অন্তায়কারীদিগের বলহাশি এবং 



৬২৮ সত্যার্থ প্রকাশ। 

'স্যায়কারীদিগের বলোন্নতি সর্ধবপ্রকারে করিয়া থাকেন। এই কার্যে তাহার ঘতদুরই 
কেন ভয্ানক ঢুঃখ প্রাপ্তি হউক না, এমন কি প্রাণ পর্য্যস্তও যদ্দি লুকপ্মে বিনষ্ট হয় 
তথাপি তিনি মনুষ্যতরূপ ধন্দ্র হইতে কখন পৃথক হরেন না। এ বিষয়ে শ্রীমান্ 
মহারাজ ভর্ভুহরি মহোদয় আ'দ শ্লোক রচনা! করিয়াছেন । তাহার লিখিত শ্লোকসকল 
উপযুক্ত বোধে লিখিত হইতেছে +-- 

নিন্দস্ত নাতিনিপুণাঃ যদি বা স্তবস্ত, 
লক্ষনীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেকম্ ॥ 

অগ্যৈব বা মরণমস্ত যুগান্তরে ব৷ 
হ্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদৎ ন ধীরাঃ ॥১। 

ভর্তৃহনিঃ ॥ 
নজাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভাদ্ 

ধর্ণ্মং ত্যজেজ্জীবিতম্তাপি হেতোঃ । 
ধর্মোনিত্যঃ স্ুখদুঃখে ত্বনিত্যে 

জীবে নিত্যে। হেতুরস্ত ত্বনিত্যঃ ॥২॥ 
মহাভারতে ॥ 

এক এব শ্বন্ৃপ্ধন্মো নিধনেইপ্যনুষাতি যঃ। 
শরীরেণ সমং নাশৎ সর্বমন্থদ্ধি গচ্ছতি ॥৩॥ মনুঃ ॥ 
সত্যমেব জয়তে নানৃতৎ মতোন পন্থ! বিততো। 

দেবয়ানঃ। 

যেনা ক্রুঘন্তযষয়ো স্যাপ্তকামা যত্র তৎসত্যন্ত ২ 
পরমৎ নিধানম্ ॥8| 

নহি সতাাৎ পরোধর্মে। নানৃতাৎ পাতকং পরমৃ। 
নহি সত্যাঁৎ পরৎ জ্ঞানৎ তম্মাৎ দতাৎ সমাচরেৎ ॥৫1 

উপনিষদ্ ॥ 
উপোরোক্ত ক্লে.কগুলির তাৎপর্ধা এই যে, পার্থিব নীতিনিপুণ ব্যক্তি, নিন্দাই করুন ব! স্ত'তবাদই 

করুন, 'অথব) লক্ষী বা পার্থব পশ্বর্ধ্য 9 উন্নতি, সমীপন্থ ভন, ব! দূরবর্তী হউন, অস্ত ব| যুগান্তর 



চতুদ্দশ সমুল্লাস। ৬২৯ 

যখন মরিতেই হইবে, তজ্জঠ ইহ।দিগের গতি কিছুমাত্র জঙ্ষেপ ন। করিয়া, স্ত।য়পর্থাবলন্ী ধীর মনুষাগণ 
কিছুতেই বিচলিত হন না। অর্থাৎ কোন বিশেষ পাখির উন্নতি বা হানি, যথার্থ ধীর পুরুষকে, 
ধর্মানুষ্ঠান রূপ পুরুষকার হইতে, কদাপি উদ্দালীন করিতে সমর্থ হয় না। 

ধার্মিকপুরুষ কোন কামনা, ভয়, বা! লোভ চেতু. এমনকি, নিজ প্রাণ রক্ষার জন্ত9, ধর্ম ত্যাগ 

করেন না; তিনি নিশ্চয় জাত আছেন, যে ধর্ম নিতা, ও সুখ দুঃখ অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী ; এইকূপে 

জীব নিত্য, কিন্ত তাহার হেতু, অর্থাৎ পুণা পাপ বা সুখ ছুঃখ, অনিত্য। 

ধর্ম, জীবের, বিশেষতঃ মন্তুষযের একমাত্র নুহ্বং ; যাহা মুত্ার পর ও, তাহার ( অর্থাৎ মনুষ্যের ) 

অন্ুগমন করিয়া থাকে । অন্ত যাহ! কিছু আছে, তাহ! মৃত্যুর পর, শরীরের সহিত ধ্বংস প্রাণ 

তয়। ৃ 

সত্যেরই জয় হইয়া থাকে, মিগার কদাপি জয়হয়না। সতাবলে বিদ্বানদিগের পথ বিস্তৃত 

হইয়। থাকে । খাধষিগণ দতাবলে, সঃগ্র ধর্থনুষ্ঠটন ছ।রা, তৃগুচিত্ত হইয়া, পরম নিধান অর্থাৎ সব 

শোষ্টাশ্র় পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। সত্য অপেক্ষা আর পরম ধন্ম নাই, ও হইতে পারে না; ও 

মিথ্যা অপেক্ষ। গুরুতর পাপ ও মার নাই । সতা অপেক্ষ। শ্রেঠজ'নও নাই, তজ্জন্ত সর্বদ। সত্যানুষ্ঠান 

কর! কর্তব্য । ৪ ও ৫ ॥ 

এই সকল মহাশয়োক্ত শ্লোকের অনুকূল ভাবে সকলেরই নিশ্চয় করা উচিত। 
এক্ষণে জামি যে যে পদার্থ বিষয়ে যেরূপ বিশ্বাস করি তাহ! সংক্ষেপতঃ এস্থলে বর্ণন 

করিতেছি । এই গ্রশ্থের বিশেষ বিশেষ প্রক্রণে এই সকল বিষয়ের বিশেষ ব্যাখ্যা 
কর! হইয়াছে । 

১--প্রথমতঃ যে ঈশ্ববের ব্রঙ্গ ও পরমাত্মাদি নাস আছে, ধিনি সচ্চিদানন্দাদি- 

গুণযুক্ত, ধাহার গুণ, কন্ম ও স্বভাব পবিত্র যিনি সর্ববজ্ধ, নিরাকার, সর্ববব্যাপক, 
অজন্মা, অনস্ত, সর্বধশক্তিমান্, দয়ালু, ন্যায়কারী, সমস্ত স্থষ্টির কর্ত।, ধর্তা ও হর্তা এবং 
সকল জীবের কন্ামুসারে এবং সতা ও ন্যায়ানুসারে ফলদা 51 ইত্যাদি গুণযুক্ত, তাহা- 

কেই পরমেশ্বর বলিয়! বিশ্বাস করি ॥ 

২__চারি বেদকে ( বিস্তাধর্শাযুক্ত ঈশ্বর প্রণীত সংহিত: ও মন্ত্রভাগকে ) নিজ্রণান্ত ও 

স্ব৬১এমাণ বলিয়! বিশ্বাস করি । উহা স্বয়ং প্রমাণম্বরূপ অর্থাৎ যাহা প্রমাণ করিতে 

শন্য কোন গ্রন্থের অপেক্ষা নাই । সূর্ধা অথবা প্রদীপ যেষপ আপনার স্বরূপ বশতঃ 
স্বতঃ প্রকাশক এব. পৃর্থিবাদির৪ শরকাশ্ক তয়, চারি বেদ€ বজপ চলি বেছদর 

ক্রা্মণে। ছয় অঙ্গ, ছয় উপাঙজ, চারি উপদেব এবং ১১২৭ বেদ শাখা এই সকল গ্রন্থ 

বেদের ব্যাখ্যানরূপ এবং ব্রঞ্ধাদি মহধিদিগের রচিত। উহাদিগের পরত; প্রমাণ অর্থাৎ 

উহা বেদের অনুকূল হইলে প্রমান এবং উহ্বার মধ্যস্থিত যে সকল বেদ বিরুন্ধ বচন 

আছে তান অপ্রমাণ বলয়! মনে করি । 

৩-_বেদ সকলের অবিরুদ্ধ, পক্ষপাতবহিত, ম্যায়াচরণ ও সত্য ভাধণাদিযুক্ত থে 



৬৩৩ সত্যার্থ প্রকাশ। 

সকল ঈশ্বরাজ্ঞা ভাহাকে *ধর্্ম” এবং বেদবিরুদ্ধ ও পক্ষপাতযুক্ত, অন্যায়াচরণ ও মিথ্যা- 
ভাষণাদি ঈশ্বরাজ্ঞাভঙগকে “অধর” বালয়া ষনে করি । 

৪-__যাহা ইচ্ছা, ত্বেষ, সুখ, ছুঃধ এবং জজঞানাদি গুণযুক্ত লল্লজ্ঞ এবং নিত্য, তাহাকে 
“জীব” মনে করি। 

৫-সজীব এবং ঈশ্বর স্বরূপ এবং বৈধম্য বশতঃ ভিন্ন এবং ব্যাপ্য ব্যাপক ভাব 
ও সাধন্ম্য বশতঃ অভিন্ন । অর্থাৎ যেরূপ আকাশ হইতে মু্তিমান পদার্থ কখন ভিন্ন 
নহে, ছিলনা, এবং হুইবে না এবং কখনও এক নহে, ছিল ন৷ এবং হইবে না; তজ্রপ 
পরমেশ্বর এবং জীবকে ব্যাপা ও ব্যাপক, উপাসক এবং পিতা ও পুক্রাদি সম্বন্ধযুক্ত 
বলিয়া বিশ্বাস করি । 

৬-_তিন পদার্থ “অনাদি” । প্রথম ঈশ্বর, দ্বিতীয় জীব, এবং তৃতীয় প্রক্তি অর্থাৎ 
জগতের কারণ। ইচার্দিগকে নিতাণ্ড কহা যায়। যাহা নিত্য পদার্থ, ত্বাহার গুণ 
কম্ম ও স্বভাবও নিত্য । 

শ-_-“প্রবাহক্রমে অনাদি”--সংযোগ হইতে যে দ্রবা গুণ ও কণ্ম উত্পন্ন হয়, উহা 
বিয়োগের পশ্চাৎ থাকে না; পরন্ত যে হেত বশতঃ প্রথম সংযোগ হয়, উক্ত সাম্য 
উহাতে অনাদ। এবং সেই হেতু পুনরায় সংমোগ এবং বিয়োগও হইয়া থাকে । 
এই তিনকে প্রবাহ ক্রমে মনাদি মনে করা যায় । 

৮ --পুপক্ দ্রুবা সমৃত্চর জ্ঞান ও যুক্তিপুর্ববক মিলিত হইয়। নানারূপ গঠিত হও- 
যাকে "”স্থষ্ট” ক যায়। 

৯-_“স্যটির প্রয়োজন” এই যে, উহাতে ঈশ্বরের স্ষ্টি নিমিন্ত গুণ কর্ম ও স্বভাবের 

সাফলা হওঘা। যেমন কেহ কাহাকে জিজ্জছাস! করিল যে নেত্রের প্রয়োজন কি ? 

সে কহিল দর্শন। জপ স্থষ্ট্রি বিষয়ও ঈশ্বরের সামর্যের সফলতা এবং জীবদিগের 

কনের থাবহ ভোগ করা আাদিও প্রয়োজন । 

১০-স্থষ্টি সকর্তুকা” | পূর্সে্বান্ত ঈশ্বর ইহার কর্তা । কারণ স্থপ্টির রচন! দর্শন 
হইতে এবং জড় পদার্থমধো আপনাপনন বপাযোগা বাঁজার্দ স্বরূপ গঠিত হইবার *ঙ্গাক্ত 

না থাকাতে অবশ্যই স্ঠির কর্তা আছেন । 

১১--বন্ধ “সনমিত্বক” অর্থাৎ অবিগ্ভান্গপ নিমিত্ত ভইতে হইয়া থাকে । ঈশ্বর- 

ভন্লোপাসনাদি পাপ ক্দ এব আচ্গানাদি সনস্তই দুখরূপ ফলদায়ক তইয় গাকে। 

এই হেতু বন্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ কাগার ৪ ইচ্ছ|। না থাকিলেও ভোগ করিতে হয় ॥ 
.২-ণযুক্তি সর্বপ্রকার দুঃখের খণ্ডন হওয়াতে বন্ধ রহিত হইয়া সর্দব্যাপক 

ঈশ্বরে এব তাহার স্থস্টি মধ্যে যণেষ্ট নিচরণ করা! । নিয়ত সমর পর্যান্ত মুক্তির আনন্দ 

ভোগ করতঃ সংসারে আগমন করিতে হয় । 
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১৩--পসুক্তির সাধন”-_ ঈশ্বরোপাসন অর্থাৎ যোগাভ্যাদ ধর্মানুষ্ঠান ব্রহ্ষচর্য্য 
সবার বিদ্ভাপ্রাপ্ডি, শান্ত ও বিদ্বানদিগের সঙ্গ, সত্যবিস্ভ1 স্থুবিচার এবং পুরুষাথ 
প্রভৃতি ॥ 

১৪--যাহ! কেবল ধশ্ম দ্বারা প্রাপ্ত হওয়! যায় তাহাই “অর্থ” এবং যাহ! অধন্ম 
দ্বারা লিদ্ধ হয় তাহাকে অনর্থ কহে ॥ 

১৫--ধন্ম এবং অর্থ দ্বারাই যাহ! প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই কাম ॥ 

১৬-বরাশ্রম, গুণ এবং কন্মের ষোগ্যতানুসারে মানিয়। থাকি ॥ 

১৭--"রাজা” তাহাকেই বল! ষায় যিনি শু৩গুণ, কম্মন এবং স্বভাব দ্বার। প্রকাশমান, 

পক্ষপাতরহিত, ন্যায়ধশ্মে রত, প্রজাদিগের প্রতি পিতৃব ব্যবহার এবং উহাদিগকে 

পুত্রবৎ ষ্নৈ করিয়া উহাদিগের উন্নতি এবং সুখবুদ্ধি করিবার জন্য সর্ববদ। প্রযত্ব করেন ॥ 

৮-৮ প্রজা” তাহাকে বলা যায় যে পবিত্র গুণ, কম্ম এবং স্বভাব ধারণ করতঃ 

পক্ষপাত রহিত হইয়া ম্যায় ও ধণ্রেপ সেবন দ্বার গাজা এবং প্রঞ্জাদিগের উন্নতি প্রার্থন। 

করতঃ রাজবিদ্রোহ রহিত হইয়া রাজার সহিত পুত্রের ন্থায় ব্যবহার করে ॥ 
১৯--যিনি সর্বদা পিচার করিয়। অসত্য ত্যাগ করেন এবং সত্য গ্রহণ করেন, 

অন্যায়কারীদ্িগকে নিরস্ত করেন এবং ন্যায়কারীদিগের গৌরব বৃদ্ধি করেন এবং আপ- 

নার আত্মার তুল্য গন্য সকলেরই সুখ প্রার্থন৷ করেন, তি'নই ন্যায়কারী |” তাহাকে 

আমিও বিশ্বাস করি ॥ 
২০__বিদ্বান্দিগকে “দেব” অবিদ্বান্দ্িগকে “মন্থর”, পাপীদিগকে রাক্ষদ এবং মনা- 

চারীদিগকে “পিশাচ” মানিয়া থাকি ॥ 

২১--উত্ত িদ্বানদিগের, মাতা, পিতা, আচাধা, অতিথি, ন)ারকারী রাজা, ধণ্মাত- 

লোক, পতিব্রত স্্রী এবং স্্রাব্রত পউর সৎকার করাকে দেবপুজা কহে । উহার বিপ- 

রীতকে অদেবপুঞ্জ। কহে । উহাদিগের মুর্তি সকলই পুজা এবং ইতর পাষাশাদি জড়মুত্তি- 

সকল সর্বব প্রকারে অপুরজা মনে করিয়া থাকি ॥ 

২২ পি” যাহা দ্বারা বিছ্যা, সভাতা, ধাাস্থত! এবং জিতেন্দ্রয়তাবি বুদ্ধি 

হয় ও মব্গ্াদি দোষ খণ্ডিত হয় হহাকে শিকা পুভা বায় ॥ 

১৩--"পরাপ” ব্রশ্ধাদি রচিত এছব্য়োদি ব্রাঙ্ষা পুস্তকতেই খু পি হাহহাস, কল, 

গাথা এবং নারাশংসী নাম গার! গ্রহণ কার ; অন্য ভাগবতাদিকে গ্রহণ করি না ॥ 

২৪__“তণর্থ” যাহ! দ্বার! ছুঃখসাগরের অপর পারে উত্তীর্ণ হওয়া যায় অর্থাৎ পত্য- 

ভাষণ, বিভা, সংসজ, যমাদি, যোগাভ্যাস, পুরুতার্থ এবং বিস্তা। ও দানাদি গুপ্তকম্ঘীকে ই 

'তীর্থ মনে করি। ইতর জল ও স্থলকে তীর্থ মনে করি না॥ 

২৫-."পুরুযার্থ প্রারন্ধ মপেক্ষা শ্রেষ্ঠ” । কারণ ইহা হইতে সঞ্চিত প্রারৰ গঠিত 
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হয়, যাহা শুদ্ধ হওয়াতে সমস্তই শুদ্ধ হয় এবং যাহ! বিকৃত হওয়াতে সমস্তই বিকৃত হয়। 
এই হেতু প্রারন্ধ অপেক্ষ পুরুযার্থ শ্রেষ্ঠ ॥ 

২৬-_মনুষ্যদিগের পক্ষে সুখ, হুঃখ, হানি এবং লাভ বিষয়ে সকলের সহিত যথাযোগ্য 
স্বাত্মবৎ ব্যবহার ক্কর। শ্রেষ্ঠ এবং অনাথ! ব্যবহার করা অপকৃষ্ট বিবেচনা! করি ॥ 

২৭-_যাহাতে শবীর, মন এবং আত্ম! উত্তম হয়, তাহাকে গংস্কার কহ! যায়। উছা। 
নিষেক হইতে শ্মশানান্ত ষোড়শবিধ । উহার্দগকে কর্তব্য মনে করি। দানের পশ্চাৎ 

স্থৃতকের জন্য কিছুই কর্তব্য নহে॥ 

২৮-_যাহ! দ্বারা বিদ্বান্দিগের সকার হয়, তাহাকে যজ্ঞ কহে। উহা! দ্বার শিল্প 

এবং রসায়ন অর্থাশ পদাথবিষ্ভার যথাযোগ্য বিস্তার এবং উহার উপযোগিতা জ্ঞান ও 

বিদ্তাদি শুভগুণের দান হয়। অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা বায়ু, বৃষ্টি জল ও ওষধির পবিভ্রতা 
সাধন করতঃ সকল জীবের স্থখোপন্থিতি করা হয়। উহাদ্দিগকে উত্তম নে কর! 

যায় ॥ 

২৯__শ্রেষ্ঠদিগকে পআর্য)” এবং ছুষ্ট মনুষ্যদিগকে পদন্থ্য” কথিত হইয়া থাকে । 

আমিও তাহাই স্বীকার করি ॥ 

৩০_-এই ভূমির নাম আর্য্যাবর্ত দেশ হইয়াছে । কারণ ইহাতে মাদিন্থপ্রি হইতে 
আর্ধলোক বাদ করেন। পরম্ত ইহার সীম! উন্থরে হিমালয়, দক্ষিণে বিদ্ধ্যাচল, 

পশ্চিমে অটক এবং পূর্বে ব্র্ষপুর নদী । এই চারির মধ্যস্থিত যাবৎপরিমিত দেশ 
আছে তাহাকে মার্ধ্যাবর্ত কহে এবং উহাতে ষীহার! সর্বদা অবস্থান করেন তাহাদ্দিগ- 

কেও “আর্য” কছে ॥ 

৩১-_যিনি দাঙ্গোপাঙ্গ ব্দবিষ্তা সমুহের জধ্যাপক এবং যিনি সত্যাচার গ্রহণ করেন 

ও মিগ।াচার ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত করেন তাহাকে আচাধ্য কহা যায়। 

৩২-_ঘিনি সহ্য শিক্ষণ এবং বিদ্যা! গ্রহণ করিতে যোগ্য, ধর্দ্দাত্া, বিস্ত। গ্রহণে ইচ্ছুক 

এবং মাচার্যের প্রিকারী তাহাকে শিষ্য কহা যায় ॥ ... 

৩৩-_“গুরু” মাতাকে পিতাকে এবং সত্যগ্রহনে এবং অপত্য খণুনে যিনি প্রবর্তক 

তভাহাকেও গুরু কহ! যায় ॥ 

৩৪--ধিনি যক্তমানের হিহকারী এবং সত্যোপদেষ্টা, তিনিই পুরোহিত ॥ 
৩৫-__ধিনি বেদ সকলের একদেশ অথব| অঙ্গসমূহ অধ্যাপন করেন তিনি উপাধ্যায় ॥ 
৩৬-_“শিষ্টাচার” ধণ্মচরণ পূর্ববক ব্রশ্বচর্ধ্য দ্বারা বিষ্ত। গ্রহণ করতঃ প্রত্যক্ষা্দি 

প্রমাণ দ্বারা সত্যাসত্যের নির্ণয় করিয়া সত্যের গ্রহণ কর! এবং অসতোর পরিত্যাগ 

করাকে শিষ্টাচার কহা যায় । যিনি াহ! করেন তীহাকে *শিষ্? বল! যায় ॥ 

৩৭-_প্রত্যক্ষাদি “অষ্টবিধ” প্রমাণও স্বীকার করি ॥ 
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৩৮--"আগ্” ঘিনি বখার্থ বক্তা ধণ্মাত্বা। এবং সকলের নখের জন্য প্রধত্ব করেন, 

তাস্থাকেই জাণ্ত কছা ঘায় ॥ 

৩৯-_পরীক্ষা” পাঁচ প্রকার । ইহাদিগের মধ্যে প্রথম ঈশ্বর, তাহার গুণ কণ্ম ও 

স্বভাব এবং বেদবিজ্ভা ; দ্বিতীয় প্রত্যক্ষাদি অষ্টবিধ প্রমাণ ; তৃতীয় ৃষ্টিত্রম ) চতুর্থ 

আগুদিগের ব্যবহার; এবং পঞ্চম আপনাদিগের আত্মার পবিত্রতা এবং বিস্তা । এই 

পঞ্চবিধ প্রমাণ দ্বার সত্যাসত্য নির্ণয় করতঃ সত্যের গ্রহণ এবং অসত্যের পরিত্যাগ 

করিতে হইবে ॥ 

৪০---"পরোপকার” যাহ। দ্ধার সকল মনুধষ্যের ছুরাচার এবং দুঃখ রীতৃত হয 

এবং শ্রেষ্ঠাচার ও স্থৃখ বদ্ধিত হয়, তদ্রপ করাকেই পরোপকার কহিয়৷ থাকি । 

৪১--স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র জীব আপনাদিগের কার্ধ্য সম্বন্ধে স্বতন্ত্র এবং কর্মফল 

ভোগ সখন্ধে ঈশ্বরের ব্যবস্থানুসারে পরতন্ত্র। ঈশ্বর এইরূপেই আপনার সত্যাচার 

প্রভৃতি কাধ্যানুষ্ঠান বিষয়ে স্বতন্ত্র ॥ 

৪২-্পস্ুখ বিশেষের ভোগ এবং উহ্থার সামগ্রী প্রাপ্তির নাম “স্বর্গ” ॥ 

৪৩---ছুঃখবিশেষের ভোগ এবং উহার সামগ্রী প্রাপ্তির নাম নরক ॥ 

৪৪__শরীর ধারণ পূর্বক প্রকটিশ হওয়াকে “জন্মু” বলে উহা পুর্ববঃ পর এবং 

মধ্যভেদে তিন গ্রকার বলিয়। মনে করি ॥ 

৪৫স্্শরীর সংযোগের নাম জন্ম” এবং বিয়োগ মাত্রকে “মৃত্যু” কহে ॥ 

৪৬-_*বিবাহ”-_নিয়মপূর্ববক প্রসিদ্ধব্রুমে ন্বয়ং ইচ্ছা করিয়। পাণিগ্রহণ করাকে 

“বিবাহ” ক যায় ॥ 

৪৭__ “নিয়োগ” বিবাহের পর পতির মৃত্যু আদি বিয়োগ অবস্থায় অথবা তাহার 

নপুংসকস্থাদ্দি স্থির রোগের অবস্থায় স্ত্রী অথব। আপতকালে পুরুষ স্ববর্ণস্থ অব! আপনার 

অপেক্ষণ উত্তমবর্ণন্থ স্ত্রী অথবা পুরুষের দ্বারা সম্ভানোশুপত্তি করাকে নিয়োগ কছে ॥ 

৪১__গুণের কীর্তন, শ্রবণ এবং জ্ঞানকে স্্বতি কহে। শ্রীতি আদি উহার ফল 

হই! পাকে ॥ | 

৪৯__*প্রার্থনা”__ ঈশ্বরের সম্বন্ধ বশতঃ আপনার সাম্যের অতিরিক্ত যে সমস্ত 

বিজ্ঞানাদি প্রাপ্ত হওয়। যায়, তাহার জন্ত ঈশ্বরের নিকট যাক্র! করাকে প্রার্থনা কহে: 

নির'তমানাদি ইহার কল হইয়৷ থাকে ॥ 

৫০-__উপাসনা-ঈশ্বরের গুণকণ্ঘ্ন ও স্বভাব কণ্ম যেরূপ পবিত্র, আপনারও অতজ্ধপ 

করা, ঈশ্বরকে সর্বব্যাপক এবং আপনাকে ব্যাপা জানিয়া, এবং ঈশ্বরের আমরা সমীপস্থ 

এবং ঈশ্বর আমাদিগের সমীপস্থ এইরূপ নিশ্চয় করতঃ যোগাভ্যাস দ্বার তাহর 

সাক্ষাৎ করণকে উপাসনা কহে । জ্জানের উন্নতি আদি উহার ফল। 

৬৮০৩ 



+” ৫১-৭সগ্ুণ নিগুণি স্ততি প্রার্থনোপাসনা*--যে বে শুভ গুণ পরয়েশ্বরে আছে, 
'তদ্বারা যুক্ত, এবং যে যে ( অণ্ডভ ও অনিত্য ) গুগ ( তাহাতে ) নাই, ভ্থারা পৃথক্ 

“মনে করিয়া, (ঈশ্বরের ) প্রশংসা! করাকে লগুণ নিগুণ স্তুতি (বলে)। ঈশ্বরের 
নিকট হইতে ঈশ্বরের শুত গুণ সকলের গ্রহণেচ্ছা ও নিজের দোষ বিমোচন জুন্ত, যাজ্ছ। 
করাকে সম্তণ নিগুণণ প্রার্থনা বল! যায়। এবং সমগ্র (শুভ) গুণযুক্ত, ও সমস্ত 

দোষ. হইতে রহ্ছিত, বা পৃথক মানিয়া, আপন আত্মাকে সেই পরমাক্ম। ও উহার 

বাজাতে অর্পণ করাকে, সপ্ুণ নিশুণ উপানন! বলে। 

এই সংক্ষেপে স্বসিস্ধান্ত প্রকাশ করিলাম, ইহণর বিশেষ ব্যাধ্য। সঙ্গর্থ- প্রকাশের 

ভিএ ভিন্ন প্রকরণে ব্যাধ্যাত হইয়াছে ; তথ! খখেনাদিভাব্যডূমিকাদি গ্রন্থেও লিখিয়াছি 
যে যে কথা পকলের সমীপে মাননীয়, আমি তাহাই স্বীকার করিয়া থাকি। বের” 
সহ্যাভাষণ সকলের নিকট উত্তম, ও মিথ্যা মন্দরূপে বিবেচিত হয়, তত্র; এবসিধ 
সিদ্ধান্ত গুলিকে আমি সর্ধ্ধোতোতাবে স্বীকার করি। পরস্ধ যাহা মতমতাস্ত/রর ষধে! 
পরস্পর বিরুদ্ধ ও বিবাদঘুক্ত জাছে, তাহা! আমি অনুমোদন করি না, কারণ এই সমস্ত, 

€ বেষবিরুদ্ধ ) মহাবলম্ীগণ, আপন আপন মত প্রচার পৃরর্ধক মানবগণকে (ভ্রম) জালে' 
পাতিত করিয়া শক্র ( ভাবাপন্প ) করিয়া দিয়াছে । এইরূপ বাকা ( গ্রলর) খণ্ডন 

করত:, সত্য বিষয়ের প্রচার পূর্বক, সকলকে এীক্যমত করতঃ, ভ্বেষন্তাব পরিত্যাগ 

করাইয়া, পরস্পরের প্রতি দৃঢ় শ্রীতিযুক্ত করিয়া, যাহাতে সকালের ন্থখলাভ হয়, তাহাই 
আমার চেষ্টা ও অভিপ্রেত। সর্বশক্তিমান পরমাস্মার কুপারূপ সহায়, ও আগ 

পুরুষের সহানুভূতিবলে, এই ( সম্য) সিদ্ধান্ত সমগ্র ভূগোল খণ্ডে শীত প্রবৃন্ত ইউক, 
অর্থাৎ মানবমাত্রেই এই সিদ্ধান্তে মনংসংযোগী ও প্রবৃত্তি যুক হউন, যন্্ার! লোক- 

মাজ্রেই সঞগ্গে ধশ্ম, অর্থ, কাম, মোক প্রাপ্ত হইয়া সব "উন্নত ও আনন্দিত থাকেন, 

ইউাই জামার মুখ্য প্রয়োজন । ইতি শিবম্॥ 

হলম্মাজ্ । 








